




Pohled na Kostelní ulici s e  zám eckého valu.

Ú V O D .

tudium místopisu „Starých Pardubic“ 
zápasí předem s vratkostí půdy, na 
které město se  zrodilo. Časté zápla
vy místních řek a hojné změny řečišť 
kazily dřevěná sídla lidská, nene
chávajíce po nich zřetelné památky.

Obraz „Arnoštových Pardubic“ 
setřel pan Vilém z Pernšteina po 
roku 1491 •— v čas dokonalé pře
stavby města.

Pernšteinské Pardubice chlubily 
se  svým skvělým půvabem, ve Wil- 

lenbergově perokresbě z r. 1602 dobře vystiženým, sotva stočtyřicet let. 
Konec války třicetileté vyhladil do kořene všecky předměstské dvorce 
a renaissančním domům „v hradbě* obořil švédským ohněm valně 
štítův. Starý svéráz města v celku však neodumřel.

Po dlouhé vojně rozvily Pardubice novým, barokním květem jen 
„ve hradbě“. Pro obnovu spálených a rozvalených předměstí nebylo 
dostatečného počtu usedlíků. A když v konci sedmnáctého věku uka
zoval se nový život i na tamějších spáleništích a opuštěném „šanci“, 
živořil v dřevěných chatrčích a chaloupkách z kamenných zlomků a ba- 
chořic, nalípaných bez náležité šetrnosti k dřevnímu půdorysu doby 
Pernšteinské. Umělou řezbou zachovaný pohled na křísící se město 
v r. 1723 ukazuje relief oltáře sv. Floriana z děkanského chrámu.1) 
Druhým obrazem města, skoro z týchž časů, zdobil se v témž kostele

*) D n es v městském m useu.
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oltář svatojanský.1) Ukázky z bědné úpravy pardubských předměstí na 
konci osmnáctého století zachránil náš pilný kronikář Fr. Červenka 
ve svých „Compendiích“ a „Kronice“.

Památku na práci Jakuba Teplého i některých jeho vrstevníků ukazují 
dodnes nejen dobře uchovalá původní díla, nýbrž j četné ocelo- a dřevo
ryty původu domácího i cizího. Horlivý patriot Fr. Červenka budil pamět 
na své oživlé působiště nejen něžnou skizzou nově zdobeného náměstí,2) 
nýbrž i pečlivě v mědi rytým pohledem na město pro záhlaví listů 
výučných.3) Krásná jest snaha některých korporací dneška o zajištění 
věrného výrazu novodobé obce štětcem povolaných umělců.*)

Polohopis Pardubská, vědecky podložený, zdělával se teprv od doby 
Marie Terezie.6) O dědictví po geometrech pernšteinských soupis zá
meckého archivu z r. 1719 již pomlčel. Zato od r. 1761 bohatla panská 
registratura „sekcemi“ katastrálních map po příchodu měřiče Manna6) 
a zvláště Mannova nástupce, pražského inženýra Ant. Felixe Zástěry, 
zeměměřiče zemských desk.7) Dne 4. června 1763 zasílala dvorská 
kancelář ve Vídni vrchní správě zámecké v Pardubicích opis kontraktu,

7) Tamtéž.
“) Tištěna nákladem  M usejního spolku.
3) Ukázky v m. m.
*) Pro O bčanskou záložnu. M ěstskou spořitelnu, m ěstský úřad a okresní výbor 

obrazy Pardubic m alovali m istři: tansa, Grus, C ihelka, Šír a j. Jednotlivé úseky  
zachycuje barvou prof. J. Petr a m aliři: Šír, V eselý , V ichrer, Jaroš, J. Minařík, L. Kuba, 
J. B ubeníček: perokresbou Ing. W ottke, B. Pětivoký, J. Šír a j. M noho je s t zpracováno  
maiiři-diietanty. Pohled z roku 1886 podle námětu arch. B. Dvořáka, pardubského  
stavitele rodem  z Valů, pro „Jubilejní zprávu reálky“ tiskl grafický ústav L. B en eše  
v Č es. Brodě. Vkusné C ihelkový p ohlednice (barevné) vydal graf. ústav J. Otto i  Rů
žička v Pardubicích. Táž firma tiskla r. 1924 bohatě ilustrovaný seš it  „Č eský svět  
Pardubicům “. U m ělecké ukázky pam átek pardubských přineslo „Č esk osloven sk o  
v obrazích“. Č etn é ilustrace má m onografie „Pardubsko-H olicko-Přeloučsko“, A dre
sáře m ěsta Pardubic, vlastivědný sborník pro m ládež „Krajem Pernštýnův“, reklamní 
čfsla pražských denníků „O m oderním  rozvoji m ěsta Pardubic“, J. D iv iše  brožury  
o  místních chrám ech, V. D iv iše  „Studie rodopisné m ěsta Pardubic“ i „Památky Par
dubic a ok o lf“, jubilejní památníky M ěstské spořitelny. O bčanské záložny, místní č a s o 
p isy a j. Hojný výběr pohlednic opatřilo nakladatelství Kočího, V. V okolka, někteří 
knihkupci a M usejní spolek. Inlarsií zobrazil „W illenbergovy Pardubice“ A. Forchtsam .

Fotografické snímky, nam noze velm i zdařilé, vypracovala zvlášť firma J. Pírky, 
(hlavně z doby starší), J. D ey la  a členové m ístního klubu fotografů amatérů.

5) M apa Pardubského panstvi z počátku XVIII. stol. v m ěstském  m useu jest sp íše  
obrazem, než dflem měřickým. Předním  účelem  jejím  bylo vyslihnouti polohu rybníků. 
Jsou číslovány (1-224). P ísem ný doprovod na tabulce chybí.

Pilně vypracována jest „G eneráln í mapa kom orního panství P ardubického“ při 
r. 1845 v měřítku 1° =  1300° od  Jos. Urbana, pansk éh o lesního, v pražské litografii 
J. Jelínka. (M ěstské museum .)

O kresní výbor objednal u c . k. vojen, zem ěp. ústavu ve Vídni „Mapu politického  
okresu Pardubického“ v měřítku 1:25.000. Pro rychlý vzrůst kom unikace Pardubská  
ukazovala m apa potřebu doplňků již před světovou  válkou.

•) Když na jaře 1761 stěhoval s e  Mann do Pardubic, vzkazovala dvorská kan
celář pardubském u vrchnímu, aby s e  m ěřiči a jeh o  příručím vykázaly byty v zámku  
mimo císařsk é a komorní p okoje. Záhy po nástupu Mann ochuravěl a 27. června t. r. 
získal d ovolen ou  k návštěvě lázní v Teplicích. (Šbírka dvorních dekretů v zám ecké  
registratuře bez sign .)

7) O tec  jeh o , Ant. Felix, královský inženýr, bydlil r. 1716 v pražské farní o sa d ě  
sv . V ojtěcha. (Pam . arch. XXXIII. 854.)
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podle něhož nabízel se Zástěra změřili zdejší panství.1) Úkol svůj pod
nikl ještě téhož roku a v práci trval se  Zástěrou mladším (synem?) až 
do 1. 1777, kdy zastižen byl smrtí ve věku 60 let. Pochován byl na 
zdejším hřbitově u sv. Jana.2) Polohopisu města Pardubic věnoval Zá
stěra ve své mapě místo na 21. a 28. sekci.3) Cena díla tkví nejen 
v umístění městských budov, nýbrž i ve spolehlivém nárysu cest a stezek, 
ze starých časů uchovaných. Parcelace panských a městských kusův, 
po smrti Zástěrově provedená, zbortila mimo jiné také starodávnou 
osnovu cest.4)

Po odchodu Zástěrově pracoval v zámecké kanceláři Jan Jirásek, 
„geometr agrorum“ (—1779—); v konci XVIII. století Ing. Jan Nep. 
z Wertenfeldu a Ing. Havel.5)

V panských službách působil také Abbé Gruber, kamerální stavební 
ředitel (— 1786—), navigační inženýr Višín (1786—), stavební ředitel 
Traxal (—1786—), Fr. Jedlička, stavitel (—1783—), Josef Brauner, sta
vitel (—1792—) a Karel Pinka, měřič (— 1826—), dělíce se často o své 
úkoly s krajskými inženýry.6)

Drobné snímky zemních úseků rýsoval toho času pardubský sou
sed a učitel hlavní školy Jan Herrmann, Petr Hoffman, Fr. Červenka, 
švakr Jiráskův a v starším věku pardubského magistrátu nezkoušený rada.

Nové rýsování map pro úpravu berničního katastru ukládal sice  
nejvyšší cis. patent již 23. prosince 1817; skutečné zpracování načíná 
se na Pardubsku teprv r. 1839. Toho léta měřilo na panství 20 země
měřičů, avšak díla neskončili. Proto ještě r. 1840 zaměstnávalo se  tu 
šest geometrů po čtyři neděle.7)

Polohopisy, zdělávané se zřetelem k budoucí výstavbě města, vzni
kají při r. 1845, když počátkem nové dráhy železné vzbudila se na Ze
leném předměstí zdravá chut k stavebním podnikům. V čas stavby 
nádraží zaslal pardubský magistrát českému guberniu „nákres“ budou
cího „Nového města“, t. j. části, v okolí kostela sv. Jana Kř. rozložené.8) 
Bylo to patrně dílo vnitřní cenou nehotové, ježto Ant. Schwarze pilně 
v barvách upravený „Plán král. komorního města Pardubic“ z r. 1848, 
opíraje se obsahem i rozsahem o katastrální mapu z roku 1840, nic 
z „nákresu“ netěží.9)

')  Prothocol d es C om pendiosen-A usszugs a u ss  d. v. H. e. Verordnungen. Rkps. 1. c .
2) Matrika děkanství.
3) Plán rýsován jest v měřítku 1:3.828.
*) P osledn í veliké poruchy v směru polních  c e s t  způsobil rozprodej m ěstských  

ob ěin  od r. 1861. (Pam ět. kn. m. 611.)
5) Matriky. Beschreibung z r. 1796. Rkps. 1. c.
')  Pam ál. kniha č. 66. od  r. 1715 I. c .; Kn. Brunátné vejchozův; Pam ět. kn. zá

m ecká v měst. m useu; Matriky.
P o  spálení skupiny domů „U Židova“ p racoval návrh na přestavbu královský  

krajský inženýr Jahn (r. 1836).
’) Výtah z „Pamět. kn. zám .“ v měst. m useu.
8) Roku 1863 žádala Pardubská ob ec od  c . k. m ístodržitelství op is guberniáln ího  

souhlasu . (Prot. rad. z 10. února 1863.)
*) O rig. v m ěst. museu b ez sign . Viz plán v m ěř. 1:2.880.
Ant. Schwarz, Parduběan (* 1826), syn Ant. Schw arze, m ěšfana, a A ntonie, roz. 

Řihové, byl c. k. adjunktem při stavebním úřadu v Praze. Zemřel r. 1872. (M atrika).
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Když do r. 1880 podělili se zájemníci stavebními místy podél Chru
dimské a Přeloučské silnice, nastávala potřeba parcelace sousedních  
rolí pro úpravu dalších ulic.1) K výzvě městské rady narýsoval místní 
prof. A. Barborka, zkoušený geometr, dva regulační plány, z nichž druhý, 
zvláštní komisí doporučený, schválilo obec. zastupitelstvo 2. května 1882. 
Téhož roku získal Barborkův elaborát místodržitelského stvrzení.2)

Nově zřízená technická kancelář při městském úřadě přistoupila již 
r. 1890 k rekonstrukci plánu polohy města.3) Práci její přijalo obecní 
zastupitelstvo 26. července 1893.*)

Roku 1897 byl polohopisný plán města zkoumán zástupcem praž
ské firmy Reiter a Stěpán.6) Konečné jednání vzal na se však státní 
„Neue Vermessungsanstalt“ a upravil po tříleté přípravě podle metody 
polygonálni mapu v měřítku 1 :1000.6)

Rychle vzrůstající město vyžádalo si již v prvých letech XX. věku 
změny dosavadního polohopisu s různých hledisk. Veřejná soutěž, obcí 
ohlášená, shromáždila r. 1908 několik návrhů na nový_polohopisný plán; 
prvých cen dostalo se arch. VI. Zákrejsovi a inž. ). Sejnovi.7) Z námětů 
cenou poctěných i ze starších předloh vytvořila městská technická 
kancelář nový plán města r. 1912. Obecní zastupitelstvo schválilo jej 
roku 1913. Podle něho upravil inž. F. Wotke s arch. B. Korbelem 
v 1. 1920 „Orientační plán města Pardubic“.8) Ten v měřítku 1:15.000  
tiskla také firma Otto & Růžička r. 1926 pro svůj „Adresář“.

Pro badání o „Místopisu Pardubic“ základním pramenem jest sou
bor urbářů i gruntovních knih od r. 1515 až do časů dnešních. Výbor
ným doplňkem jsou částečně zachovalé knihy smluvní, sirotčí, „Rozdílů“, 
„Prodajův rolí“, „Počet městský“, „Soupisy pravovárečníků“ a j.9) 
K osvětlení místopisu Pardubského zámku valně přispívá sbírka plánů 
z r. 1726, panem biskupem Dr. Ant. Podlahou v „Památkách archaeol.“ 
XXX111. otištěné, Lysandrův „Urburní výtah“, „Haubtinventarium“ z r. 1719,

') H odnocen í rolí pod le tříd podnikla kom ise s  K. H ešem , c. k. finančním kom i
sařem , od  8. srpna 1871. (Prol. jedn .)

2) D dto  1882 č. 694.
3)  P od le  výzvy staveb, řádu z 10. dubna 1886 č. 40 zem. zákona.
Kancelář spravoval Ing. K. Kolien (1890—1922), Ing. Jos. Venci (1921—).
*) M ěst. pam ět. kn. I. 741.
K obecném u použití „O rientační plán král. kom. m ěsla  Pardubic“ podle vzoru, 

v m ěstské technické kanceláři zhotoveného, k tisku upravil m ěstský techn. adjunkt 
Jan Mužík a litografie Otto & Růžičky v Pardubicích r. 1901 nákladem J. L iebicha. 
(Č asop is  „Pernštein“ z 5. září 1901.)

e)  Roku 1898 dotazovala s e  m ěstská rada na úpravu kat. map m ěst Č áslavě , B e 
rouna, O p očn a  i c . k. geom etra Skrbka. (Prot. rad .)

8)  Prot. jed n .; Č a so p is  „V ýchod“ ze 17. ledna 1925. Archiv m ěst. techn. k anceláře.
')  Prot. jed .;  místní časop isy .
*) N ákladem  M ěst. průmysl, m usea tiskl Fr. Hoblika násl. v Pardubicích.
O  h odnocení regulačních  plánů viz čl. J. Sakaře „Pro V eliké P ardu b ice“, ( č a 

so p is  „V ýchod“ z 12. dubna 1924.)
s)  P op is staré m ěst. registratury viz v „Ú vodu“ dílu II. Soupisy pravovárečníků  

(vinopalů) uvádí Kablikova Kniha pamětní sir. 151, 157— 159 a Kniha vejchozův 1. c . 
Data seznam ů jejich  z roku 1784, 1825 a 1847 bráti jest někdy v lak  jen  přibližně.
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Josefa Stěničky, zámeckého vrchního, „Beschreibung“ z r. 1802. Velmi 
výmluvné jsou votivní desky a příležitostná dala, do staveb vtištěná, na 
př. rok 1592 na vlašském komíně v „Katově dvorečku“ v čas rozsáhlejší 
práce stavební v císařském zámku.1)

Zápisy nejstarších smluv, velmi kusé, neb 
o trzích, v jádru neplatných, ztěžují náležité 
umístění jednotlivých domů vice, než zázna
my urburní. Avšak i ty jsou v jednotlivých ur- 
bářích pořadím nedůsledné, neúplné a s daty 
gruntovních knih častěji nesouhlasné. Mnoho 
zmatku v knihách působí nejednotné a neú
plné vyznačení držitelů míst. Proto volili jsme 
pro své dílo jen data zcela zjištěná neb 
aspoň nanejvýš pravděpodobné. Tato kladou 
se  do lomených závorek.

Stavení zrušená značí se křížkem.
Značně pomohla studiu „konskripce do

mů a lidí“ r. 1770. Pro prvé očíslování gruntů, 
od jara 1771 prováděné, rozdělilo se město 
na „čtvrt zámeckou“ (1—10), město (1—119), 
předměstí Bilé (1—118) a předměstí Zelené 
(1—92).2) „Stará čísla“ měnila se  již při 
r. 17943) a od r. 1805.*) Před r. 1847 nastává 
v městě obecné ustálení číselné řady starší.
Na předměstí jeví se však vzrůst čísel v dal
ších letech různě bez původního zřetele k u- 
celenému počtu podle ulic. Nelze však bez 
opatrnosti bráti zápisy s čísly ani po r. 1847, 
ježto nejen lid obecný, nýbrž i ohlášky úřední 
užívaly namnoze popisných čísel ne vždy 
nových.

Zákon o zakládání dnešních knih gruntovních donutil obecní zastu
pitelstvo rozhodnouti se dne 8. května 1875 pro nové číslování domů.5) 
jednání zrychlilo se sčítáním lidu r. 1881. Proto již 15. listopadu 1880 
odhlasovalo se v zastupitelstvu přidati k starým číslům domovním

1) Rok 1593 na str. 47 (13. řédek  shora a v poznám ce 2) pokládati je s t  za ko
nečný termín stavebních prací, ne za letopočet na zám eckém  komíně vrytý.

2) Viz matriky.
3)  Viz grunt, knihu V. 201.
4) Anno 1805 ex mandato suprem o, ut Numerus Numerum Dom us in ord in e sequ-

a t u r . . .  (M em orab. R osic, v arch. děkan.; Č ervenka I. c .;  234, Kniha X. 63; Kniha 
gruntovní nová IV. 248.)

6) Zdá se , že  tehdy již vlivem  kroužku zdejších přátel starožitností, zv láště prof. 
Dr. K. V. Seydlera, pojm enovány jsou  některé části m ěsta historickými názvy, jichž  
užilo s e  později v „Místním přehledu kr. m ěsta Pardubic, s  pojmenováním ulic, na
značením  starých a nových č íse l dom ů, jich  vlastníků a výsled ek  sčítání lidu r. 1881“, 
tiskárnou Fr. a V. Hoblíka v Pardubicích  vydaném.

V ěž Bílá v r. 1507— 1844. 
Výška v. 18°. („M. p am ěti“.)
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i nová, seskupená podle ulic.1) Potřeba označení bezejmenných skupin 
dala kroužku činovníků při Vlastivědném museu vábnou příležitost uctíti 
pojmenováním míst i památku některých, pro Pardubice významných 
osob. Pardubice dělily se tehdy na Město, Bilé předměstí, Zelené před
městí, Vystrkov, Zámek a „Osamělé domy“. Číslování podle ulic se však 
nevžilo a v založené knize gruntovní úředně znamenala se jen čísla stará.

Pro náležitý přehled sdružili jsme historické památky veřejného 
rázu do části prvé. Soupis domů podle rozdělení městských okrsků 
uložili jsme v části ostatní.

Stavební památky, v předešlých dílech obšírně popsané, zde se  
neuvádějí.

V čelo domovních zápisů kladou se nejstarší povinnosti urburní. 
Ukazují rozvrh pozemků, někdy i bez zřetele k skutečnému vlastnictví 
jednotlivým domům připsaných, a jiné prameny těžby.

Přehled držitelů zpracován jest zpravidla do doby dnešní; vzaty 
jsou však do soupisu jen ty grunty, které vznikly před r. 1870. O zá
pisech domů nových mluví jasně již státní knihy pozemkové.

Interkalár zvlášť se neznamená a přičítá se  většinou držiteli před
chozímu.

Zpracovávaná látka má vedle jasných průhledů do minula pro svou 
častou zamlklost i četná úskalí svodů k nejistým závěrům a zmat
kům. jsem si vědom, že i při nejrozhodnější opatrnosti a nejupřímnější 
touze po zjištění pravdy ukáže přítomné dílo mnohý nedostatek. Kéž 
mají budoucí pracovníci na tomto poli úspěch patrnější.

Slovo úvodní končím povinným díkem všem P. T. příznivcům, kteří 
k úpravě tohoto dílu jakýmkoli způsobem laskavě přispěli.

V Pardubicích v den sv. Víta 1928.

J. Sakař.

') U liční labulky, bilé s  černým  nápisem , upravila vídeňská továrna M ichaele Win- 
klera po 5 zl. 60 kr.; čfsla dom ovní po 1 zl. 80 kr. (Prot. ob. zastup.; prot. radní.)
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HLAVA I.

PARDUBICE STARÉ.

)áklady Pardubské osady tvořil staroslovanský 
lid velmi zvolna, sestupuje se starších sídel 
na okolních stráních k bažinatému spoji 
neklidného Labe s Chrudimkou nesm ěle 
a s častou ztrátou prvotního díla.1)

Labe neustávalo hledati svému proudu utu- 
hlého lože. Přivinujíc se  širým obloukem k vý
chodnímu úpatí hory Kunětické, úžilo svůj 

další západní tok a, smísivši se  s památnou Trstenicí,2) vrylo se  při „Hor
kách“3) v kypré diluviální půdě hluboko až do „Kamení“4) Další cestu tvo
řila si řeka v ranní historické době velikou „zátokou“ podél Brozan a Hra
diště. Občasně zvýšený tlak proudu, zvláště v době náhlých povodní,

4) Dr. Jaroslav Bohm, op íraje s e  o  výzkum v praehistorické sb írce m ěstského  
m usea v Pardubicích, vypravuje o  zdejším  o s íd le n i: P o d le  dnešního stavu věd ěn í 
bylo  osíd len o  Pardubsko v v m ladší kam enné d obě (n eo lilick é) lidem s  keramikou  
páskovou, který přišel do C ech  od  jihovýchodu. V lom č a se  vzniká snad i nákolí 
v rašelin išti u Libišan.

Nový proud z jihovýchodu, provázený snad částečn ě  i přílivem příbuzného lidu, 
přinesl keramiku jordansm iihlskou, k níž patří žárový hrob ze Zminného.

Kultuře únětické (asi 1700— 1200 let př. Kr.) náleží na Pardubsku několik s íd lišf  
a pohřebišť, zjištěných v jižní části okresu  (v M ikulovicích, D ražkovicích, Blatu.)

Na konci druhého tisíciletí př. Kr. vnikl do Č ech  nový lid od severovýchod u  
a m ezi prvé kraje, kde s e  usadil, patři i Pardubsko. Kulturu těchto příchozích , patrně 
velm i početných, nazývám e kulturou popeln icových  polí lužickoslezských. Na Par
dubsku zastoupeny jsou  všecky tři její vývoje: starší, kultura lužická (ku př. v K uněticích  
a Přerovu), n áležející ještě  d obě bronzové, kultura s lezsk á , představující zd e  nejstaršf 
dobu železnou (ku př. v R osicích, O sic ích  a Ř edicích) a kultura p latěnická.

Lužickoslezské kultura vyvíjela s e  u nás do počátku druhé poloviny prvého tisíciletí 
př. Kr. a byla dříve přičítána Slovanům .

Latěnským nálezům sluši na př. spony z Jesenčan  a Mikulovic.
Z kultury stradonické (na rozhraní n ašeho letopočtu) pochází dílna na obilní 

mlýny na svazích  hory Kunětické.
Ř ím skoprovinciální kultuře přidělují s e  hroby v D ašic ích .
D osavadní slovan sk é nálezy na Pardubsku —  b ronzové záušnice s  esovitým  za

končením  — z kostrových hrobů u D ražkovic a j. patří až X. st. (Dr. Jaroslav Bohm : 
„Pardubicko v d ob ě předhistorické“ ve Věstníku M usejního spolku v Pardubicích , 1926; 
srov. také Dr. A. S lock éh o „Č ech y  v pravěku“ a „Pravěk zem ě č e sk é “, J. Sakaře  
„D ějin  Pardubic“ dílu I. str. 8.— 11.)

*) Jinak řekou Mejtskou neb Loučnou.
3) S tředověké Lhotce. (Lhotě R ybářské).
4)  Tím jm énem  známo jest toto m ísto již ve  středověku. Roku 1640 zvala s e  ta 

část „Skaličkam i“. Toho času m ěla D orota Štěpařka „kus Labe - - - dobíhající až po  
Labe slove  S kaličk y“. (Kn. n. R. prod. 1. c.; N ejstarší urbář.)
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způsobil si průchod kraiší.1) „Zátoka Hradištská“3) ztrácela časem na 
hloubce i rozpětí, upravila „Bukovský brod“3) a zdrobněla posléze v říční 
proud „vbláklích“.*) Vstupujíc do těsného sousedství Pardubic, spojilo se  
Labe v „Ústí“5) s „Říčkou“, t. j. s východním ramenem „řeky Pardubské“6) 
Na své cestě k západnímu rameni této místní řeky vypjal se tok lab
ský podél „Zábraží“ při Pardubské tvrzi velikým chobotem ke „straně 
Trnovské“. V těch místech uklidnil se až v posledních stoletích stře
dověku. Při vysychajícím závitu u spoje s „Říčkou západní“7) oddělilo 
Labe před r. 1500 novým, jalovým ložem — „Přerytinou“ — od prostran
ného „Zábraží“ ostrov „V jespích“.8) Dalším křivolakým spádem vy
hloubilo „jezero Trnovské“ i „tůni Vavřineckou“ a vstoupilo na pozemky 
přerovské.

Velmi pronikavě působil na úpravu starého osídlení vývoj „řeky Par
dubské.“9) Ustupujíc v době čtvrtohorní od Přeloučská nenáhle k výcho
du,10) opřela se posléze o návrší „Vinice“, jež nabídlo jí pevný břeh. 
Severně od viniční stráně narazila řeka „V olšinkách“ na jižní lem 
tvrdého, obšírného „vršku“, jenž z 218'25 m pobřežní výše — zdvihl 
se 3 m nad své okolí a rozdělil konečný proud ve dvě „Říčky“11). Prvá 
z nich, na východní straně „vršku“, zapadala v „Ústí“ do Labe.12) Dru
hou „Říčku“ přijalo Labe o 1250 m západněji.

Na pevném „vršku“ v deltě „řeky Pardubské“ vyklíčily „Staré Par
dubice“.13) V drobné osadě dřevěných chýší při čase společenského vrst
vení — snad již na lomu prvého tisíciletí — byl u Labe poplužný dvůr

1)  „Za prótrž, kdež s e  Labe protrhlo (při r. 1507) proti Hradišti (jest) Adám kovi 
(z Bukoviny) od dán o role 2 V2 jitra a 1 provazec z děd in  dvoru Pardubského (a ) sirotkóm  
M achovým za táž prótrž 2 jitře; a ten ostrov, kterýž zuosta!,.pánu JMti m á zuostati 
na budúcé časy  ku požívání. (Ŕ eg. rybničné 1. c . tištěná v AČ. XVII. 501 n ásl.)

2) Zvaná tak již před r. 1500. Jindy zove se  „Starým Labem “. (N ejstarší urbář 1. c.)
*) Byl významným článkem  obchodní cesty  z jižního Polabí, Trstenickou stezkou

ovládaného, do severn ího kraje za řekou. Strážcem  brodu byly prastaré Brozany  
a Hradiště. (Pernšteinský urbář.)

*) T. j. v porostlině. „Za trávy u Kunětic na vostrově v N áklích“ tržilo m ěsto  
r. 1535 4 k. 8  d. (P očet m. 1. c .)

5) N ázev známý již před r. 1500. (N ejstarší urbář.)
*) Chrudimky. (N ejstarší, urbář.)
’) Západním ram enem  „Řeky Pardubské“.
*) D nešn í zregulované Labe proudí čá stečn ě v sm ěru jalového, časem  vysch lého  

lože. Při regulačním  výkopu objevily  s e  tam četné, zpola zkam enělé km eny. (List 
pergam . z 8. září 1509 S ig . B B l v m. m.; N ejstarší urbář I. c .)

3) V staré době nem ěla jednotného názvu. V středověku zvala s e  u nás „řekou 
Pardubskou“ neb „M ěstskou“. Když ztlumil s e  lesk  síd la Pem šteinova a zesílil vý
znam krajského m ěsta C hrudim ě, h lásí s e  r. 1697 „řeka řečená Chrudim ka“. (N ejst. 
urbář v A Č. XVII. str. 453; Kn. gr. Bílá červená 1. c . N 9 .)

10) Srov. dílu I. str. 5.
u ) Práh kostela P. M arie (na „vršku“) stojí ve  výši 220’50 m, dům č. 51 (lékárna) 

na nám ěstí 220'94 m, čp. 66 — 221 "46 m.
12) D no „Ú stí“ ve výši 214'37 m — břeh 2 !7'59  m.
Zdá s e , že  ani konečný proud „Ř íček“ nebyl jednotný, rozlévaje s e  zvláště na 

vých od ě po rovné, bažinaté p lo še  až k dnešním u rozcestí ulice Štrossovy a Haldy. 
S vědčí o  tom sroubené sádky, vykopané r. 1925 na staveništi rožního dom u čp. 129.

ls)  N ový nález popeln ic na staven išti čp. 73 v Zelenobranské ulici r. 1923.



Praobyvatelé Pardubská. Obraz „Starých Pardubic“. Pardubice Arnoštovy. 3

a při něm nav západě panská louka „Zábraží“, rozprostřená podél labské 
vody až k „Říčce“.1)

Převoz labský při Pardubském dvoře záhy utužil styk severního Zálabí 
s naším jihem, vítězně zastiňuje „Lhotu Přívoz“, starodávný brod „Bukov- 
ský* v „Náklích“ i brod Lukovenský na obchodní cestě z Podunají.

Století třinácté rozhodlo o prvenství Pardubic mezi osadami rostou
cího panství. Popluží při Labi mění se v panskou tvrz a v sídlo hospodář
ské správy. A při tvrzi, uprostřed selských statků, staví si řád cyriaků 
v druhé půlce téhož věku gotický chrám, sváděje k svému klášteru církev
ní ústředí sousedních míst. Tehdy po prvé ustupuje jednotvárná plochost 
chatek výškově zvlněnému výrazu pozdějšího města.

Patrné zhodnocení významu Pardubic od r. 1330 působil panský rod 
Malovcův. Arnošt z Pardubic, toho času děkan kapituly svatovítské, vyprosil 
s otcem Arnoštem při r. 1340 Pardubicům povýšení na město a současně 
přistoupil k zušlechtění jejich vnějšku. Na temeni „vršku“ vyzdvihl před 
r. 1359 farní kostel Panny Marie s novým hřbitovem a sem také položil snad 
již také i městskou školu.2) Velikým nákladem zvelebil slovutný arci
biskup svůj zdejší byt. Na místě tvrze a dřevního popluží stavěl si prostran
nější hrad, jejž sevřel kamennou hradbou, ve čtyřech rozích proti stranám 
světovým baštami dobře ztuženou. Zde potom 14. září 1363 hostil svého 
císařského příznivce, Karla IV.3) Protože s novým panským příbytkem 
nedobře shodla se hospodářská práce dvorská, převedl arcibiskup Arnošt 
správu rolní za město na „Vystrkov“ a sroubil tu při pastvišti v „Olšin- 
kách“ dvorec nový.4) Ten stal se později jádrem „Malého předměstí“. 
Zásluhou osvíceného arcibiskupa vzrostly Pardubice na střed všech 
sousedních zboží.

Rozkvětem okolních sídel ožily pardubské cesty: „Chrudimská“ 
a „Mýtská“ podél „Vystrkova“, „cesta Sezemská“, k Opatovicům a Hradci 
i cesta „Kudy k Hoře5) jedou“.8) O plavbu na Labi starala se vrchnost, 
vybírajíc z plaveného dříví clo již v počátcích čtrnáctého věku.7)

') Zem ěpisná poloha Pardubic (v přibližném dnešnim  středu u m eteorologického  
sloupu) při spoji W ilsonovy třídy a ulice Pernerovy vykazuje 50° 02' 13“ sev . šířky, 
15" 46' 36" východní délky Or. (33° 26' 15" F).

Výška nadm. u prahu zám eckého portálu 214 m; při m eteorolog, sloupu 220'06.
Zrychl. tíže z.: g  =  981'044 em  s e c - 2 .
R edukce pro výšku nadm. 214 m : g  =  980'978 em s e c - 2 .

220’06 m : g  =  980'976 em s e c - 2 .
D élka secu n d . kyvadla : L 99'4Q0 em (99'394 em  reduk.)

2)  O  faře viz dílu III. sír. 3.
3)  Bôhmer, R eg. VIII.
*) P o prvé hlásí s e  „dvůr poplužný před m ěstem “ r. 1384. (D ílu I. sír. 20.)
D o konce století patnáctého pracoval v m ladém městě, ved le jiných živností 

bezpochyby i „hamr“, položen jsa  na O lšinkách při vývoji „Ríěky západní“. (Knihy 
R udee 1. c. II. L 9.)

•) Kutné.
•) K r. 1533. (Příp isové 1. c . G 103.)
?)  Srov. dílu I. str. 19.
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Bouřlivé časy patnáctého století Pardubicúm tuze nepřály. Od r. 1421 
po útoku Táborů na klášter cyriaků ukazovala se na tamějším založení 
nevlídná poustka a v ostatku města zjevná strnulost. Úpadek zplozen 
byl novým středem rozhojněného zboží — Horou Kunětickou i nedo
statkem přízně pozdějších pánů, pokud k městu opět se vraceli.

„Staré Labe“ u „C ihelny“.



HLAVA II.

PARDUBICE PERNŠTEINSKÉ.

^jezd pana Viléma z Pernšteina do Pardubic 
vzkřísil město k netušenému vzletu. Když 
léta 1490 pan Jiřík Pardubský a Jeník z Meč- 
kova „zapsali dskami pánu JMti Pardubice“, 
sestoupil pan Vilém záhy s Hory Kunětické 
do starobylého Arnoštova hradu a, odváživ 
význam polohy jeho, vybral jej při roce 1492 
trvale za hlavní sídlo svého rodu.1) Značný 

peníz, který naložil na jeho bohatou přestavbu podle současného vkusu 
pozdní gotiky, skvěle uplatnil se pro rozšafnou mysl pánovu i šťastný 
výběr osob, na stavbě zúčastněných.

K hradnímu opevnění důvtipně užil pan z Pernšteina výhody z práci 
vodních, které od r. 1495 načínal pro rozsáhlé hospodářství rybničné 
při ústí „řeky Arklebovy“.2) Od tamějšího nového stavu svedl tvůrce 
stavby — Vlček fišmajstr (?) — stálou vodu Loučné3) „Strúhou Sezem- 
skou“4) podél Labe „V úzkém“5) na pozemky bukovinské6), napojil jí 
„Nový — Bukovský rybník“ a po častých opravách r. 1501 „tekla voda 
(již) k Pardubicům".7) Oddělivši na předměstí Malém část proudu na 
nové panské haltýře, přenášela „Strúha“ ostatek při „Mýtském m ostě“ 
podél stavu v starém loži „Říčky“, jež sloužilo od těch dob za jalový 
odpad. Přetínajíc hned za mostem nové řečiště „řeky městské“,8) vedla 
„Strúha“ — již „městská“ neb také „řeka skrze město tekoucí“ zvaná —

1)  „Ve středu den  sv. Marka (25. dubna) 1492 V ilém  z P. udělal sm louvu s  s lo v u 
tným panoši C tiborem  z Bukuovky a na Rúdnici, s  služebníkem  svým (a  m ístodrží- 
cim ) o  hrad Kunětickou Horu, že on má ji drželi . . . "  Tehdy bezpochyby sje l pan  
V ilém  trvale s  Hory. (Srov. dílu I. D . P . sir. 50.)

2)  D olní tok Loučné. (Kn. n. R. prod. I. c. 189, 436.)
3) V trvalém m nožství 2'5— 3 m 3.
*) D nešní jm éno „H alda“ po prvé hlásí s e  r. 1553. (Rkps B 47; Knihy R udé III. 

H 4 1. c. v m ěstském  m useu.)
-) Jméno uvádí s e  v aktech r. 1747. Bylo však původu staršího, ukazujíc na těsn é  

soused stv í nové „Strúhy“ s  Labem, o  8 m hlouběji tekoucím . Proud Haldy v „Ú zkém “ 
přiblížil s e  k Labi až na 4 m. (Kn. n. R. prod. 432.)

•) Roku 1496.
')  Struha ryla s e  v d élce  7 km zkusm o, řečiště d odatečn ě s e  naváželo a břeh někdy  

protržený znova lužil s e  a pro vyrovnání toku opět a op ět zvyšoval. Za to, že  lidem  ve  
Lhotce a Bukovině „stala s e  škoda stavem “, že „země pobráno“, „strúhú zkaženo a vyryto  
v lo u ce“ a „louky i role zbahněla se  a topila strúhú“, nahradil pán jinou roli zkrze 
Jana Z dechovského a Pavla Kabáta z B ohdanče, úředníky, a sed láci „to od pána JMti 
dobrovolně přijali bez přinuceni“. (R egistra rybničná z r. 1496—1512 1. c.)

*) D n es Chrudimky.
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rozhojněnou vodu k náhonu na zámecký příkop, panský mlýn v městě, 
valchu a mlýn „Podvalchovní“1) V těch stranách ubírala „Strúze“ neplod
nou vodu po svém stavu „Říčka západní“.

Nové lože„ „řeky Pardubské“2) vykopal panský stavitel v Olšinkách 
od kořenu „Říček“ přímo k Labi. Vyrovnav hladinu její i „Městské 
struhy“ „Požeračkou“3) a vysokým stavem, v novém řečišti pod spojem  
obou toků založeným, zužitkoval konec řeky k ochraně cesty „Na dla- 
žení“, jež v podobě valu nasypala se  mezi proudem a zámeckým pří
kopem.4) Pro přechod z města k Malému předměstí stavěl se  u stavu 
„Městské řeky“ kolový most.

Při roku 1500 — v čas konečných prací na „řekách městských“ 
rýsoval se  již v starodávném „Zábraží“ prostranný příkop zámecký, 
nechávaje z tamní louky jen skrovný díl s štěpnicí a „jezerem“ při zá
padní „Říčce“.5) Z vyryté prsti příkopu navršil se  kolem zámku vysoký val. 
Spojení zámku s městem udržoval dřevěný most, vycházející od hradní 
brány přes příkop k „Baště“, do „ulice k zámku“6) vložené.

K rozkvétající stavbě Pernšteinova sídla v patrné chudobě přilé
hala stavení sousedská. Náhlý konec ponurého vzhledu dřevěných cha
tek městských způsobil oheň, jenž léta 1507 vypálil Pardubice do pod
val. Překvapil Pardubčany bezpochyby hned v časných měsících a veli
kou zkázou, kterou sem zanesl, pohnul zámeckého pána k bezodkladné 
pomoci. Předem vznesl pan Vilém na krále Vladislava, „kterak by v m ěs
tě Pardubicích nějaké clo a mejto starodávnie bylo, kteréhož ne tak jako 
v jiných městech v království užívati mohou, tak že cest i mostů opra- 
vovati dobře nemohli“. Proto k snažné prosbě pana z Pernšteina svolil 
král na Budíně 21. května téhož významného roku, „aby každý, kdož 
by skrz město Pardubice aneb okolo přes most Labský a jiné mosty 
jeli a pracovali, mejto aneboližto clo z těch ze všech věcí dávali tak 
a tím všjm způsobem, jako v městě Chrudimi a v jiných městech krá
lovství Českého dávají a oni aby v témž městě Pardubicích brali a vy- 
bírati moc měli“.7)

Hlavní břímě velikolepé podpory k obnově města vzal na se pan 
z Pernšteina sám. Chtěje míti podle svého pyšného zámku vzkříšenou 
obec tváře radostné a životem tryskající, sevřel její vypálené městiště 
malebným opevněním na způsob bohaté hradby zámecké a stejně vzác
nou péčí budoval i ostatní město, zvláště vnitřní.

Počátek stavebních prací klásti jest ještě do jara roku 1507. Tehdy 
již ustálen byl rozvrh hradebního plánu v městě i na předměstích.

’)  Za náhonem  k zám eckém u příkopu, při vstupu d o  hradby m ěstské, byla „Strúha“ 
široká 8'70 m, pod mlýnem panským  9'35 m, při s ch o d išti kostela h lavního 8’90 m.

2)  Chrudimky.
■’) Byla to struha, štukem  vyložená, svád ějíc í přebytečnou vodu (od  sp o je  Haldy 

s  C hrudim kou) v oblouku 150 m do nového řeč iště  pod  stavem . Š íře je jí 5— 12 m.
4) Právo stavby m ostu lab sk éh o  na m ístě staréh o  přívozu obdržel pan Vilém  

z Pernšteina od V ladislava krále listem  daným v L evoč i 3. května 1494. (L. c . v m. m .)
■’) Zbylá louka „Zábraží“ m ěla 65 měr. (B esch reib un g  z r. 1796 I. c .)
) N ázev u lice  v r. 1515. (Kn. R udé I. I. c .)
) List pergam . S ig . BB5 v m. m. Archiv če sk ý  XVII. 82.
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Na rozšířeném konci „předměstí Dlouhého“1) — 506 m od brány 
Pražské2), vymezilo se místo pro špitál,3) kostelík sv. Jana Kř. a nový hřbi
tov. Od brány„Horské“4) při špitále podél „Kouta“5) vyhozen byl val,“) jenž 
svedl se k „baště“ pod „Podvalchovní mlýn“. Tam zapadal již na pod
zim před sv. Havlem t. r. do obytného „srubu, kterýž držel konec valuov 
vod řeky.“7) „Simon podle valchy měl stoupy, kde (pánu) prach dělal.“8) 
V sousedství založil Vilém z Pernšteina i „hut, v které se děla zleyvala“. 
Postavil ji nad „Rybníčkem“ nedaleko „Strúhy mlýnské“9) a „Gregor 
z huti“ lil tam po několik desetiletí nejen děla, nýbrž bezpochyby 
i zvony, křtitelnice a jiné dílo umělé.

Skupina panských stavení při „Struze“, vytvořená mlýnem, valchovní, 
„šlajfernou kovářskou“ (hamrem), srubem, baštou, v níž „sbor pikhart- 
ský“ byt vzal, prachovní a hutí, byla na sklonku léta 1507 tak živa, 
že se „pánu zdálo, aby také bylo tu šenkováno“. Proto „Petr mlynář 
přivolil se  k XX g. českým platu do roka, aby šenkoval a rozdielně 
aby k tomu mlýnu ten plat přijal“.10) A že toho času již také seděli 
„v tom předměstí nožieři, kováři, ševci, koželuh, cihlář, truhlář a sú
kenníci,“ zřídil pán ještě před sv. Havlem šenk druhý. I „zstal se  na 
(Dlouhém) předměstí trh skrze pana hetmana11) a pana Hynka12) a pana 
Ctibora13) s Vánkem kolářem o duom nový, kterýž jest ustaven nákla
dem pána JMti, kdež on na tom domu bude moci hosti chovati, formané 
stávati, někteří dobří lidé šenkovali piva, ale však tak domácie .. .“14) 
Snad ještě na sklonku roku 1507 zavřela se proti venkovu kamennou 
branou také ulice Karlova, zvaná po „panu Karlovi,“ úředníku pernštein- 
ském (?), jenž držel tam prostorný grunt.15) Ostatek předměstí hradil 
se vně plotem zahrad při dvorcích, které v sedmi letech naplnily celé 
prostranství podél cesty „Horské“16) a ulice Karlovy. Za vnější hradbou po 
„straně Přerovské“ stály jen sousedské stodoly a při nich vysoká žerď 
na palouku „U ptáka“,17) kam scházeli se Pardubčané zvlášť o Letnicích

1) U lice  měla při „ V eselce“ 59 m šířky, u „K opečku“ 18 m.
2) Zelené.
3) Zajištěný závětí pana Viléma z P. (A Č. XVII. 79, 136; Srov. dílu II. str. 205 násl.)
*) M ezi dnešním  hotelem  „V eselkou“ a domem  Vlachů čp. 420.
5) Severozápadní cíp třídy W ilsonovy. (Kn. R udé II. 1. c. k roku 1558.)
c) V d é lc e  321 m.
7) Sm louva o postup mlýna Podvalchovního Petru mlynáři r. 1507. (A C . XVII. 

90, 380.; N ejstarší urbář 1. c.)
8) Při splavu „Říčky“ nad valchou. (N ejstarší urbář k r. 1507—.)
9) Na dnešním  „Hrádku“ čp. 103 a 104. (N ejstarší urbář k r. 1507—09; Kniha 

Rudá II. 1. c. 1 2.)
“ ) A Č . XVil. 90.
u ) Jana Bartošovského z Labouně.
12) Hynka z Heřmenína t. č. úředníka.
13) Z Bukůvky, t. č. služebníka pana Viléma.
u )  P ozd ější hospoda „Bál“ (?) čp. 109 a 110. (M anuál z r. 1507 u J. Kyselky; 

Archiv česk ý  XVII. 89.)
15) Č p. 41 a 42. (N ejstarší urbář; Kn. Rudé II. I. c .)
ie) T. j. Kutnohorské dnes třídy W ilsonovy.
17) Na m ístě dnešní vojenské jízdárny při ce stě  do Polabí.
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k slavnostnímu „střílení (Iučištníků) ku ptáku“.1) Pastviště městská 
dobíhala již k hranicím Přerova a Svítkova.2) Při r. 1563 zdvihlo se 
za válem u „Veselky" prvé obytné stavení — pozdější „Klášterský dvůr“.’)

Přípravy k nové a rozsáhlé úpravě Pardubic okusilo také „předměstí 
k dvoru panskému“ jinak Malé.4) Na humnech dvora Vystrkova při 
rozvoji cest k Olšinám, Mýtu V. a Pardubičkám vyrostla osada „for- 
berků“, kde bytovali námezdní formani, svážející k obnově města hmotu 
stavební.5) Za haltéři „ve Vachkově roli“ zřídila se nová cihelna, pokud 
nestačily starší (?) pece u Přerova6) a kunětický kámen, jehož na Hůře 
lámaly se hromady v nevídaném množství.7) Od té doby člení se jádro 
Malého předměstí v ucelenou část „U cihelny“ jinak „V Lažankách“8) 
a v okolí panského dvoru „Na Vystrkově“.8) Prostranství mezi výtokem 
z „haltéřů“, „Struhou“ a „Říčkou“, „Ostrůvek“ zvané, nechala si vrchnost 
pro „Bělidlo panské“.10) Té také i do budoucna slušela největší část 
blízkého okolí, od konce patnáctého věku tuze měněná. Luhy při cihelně 
zůstaly „pastvištěm“.11) Značnou čásl pozemků Bukoviny a Lhotky zapla
vil však hned po r. 1496 rybník „Bukovský neb Nový“,12) dále k východu 
vyhloubil se  v témž čase rybník „Spojil“ a „Studánka“. Pod její hrází 
na pozemcích vystrkovských založila se panská zelinářská zahrada. 
Na pravém břehu „řeky Pardubské“ za (dvorem) „Vystrkovem“ pěstila- 
vrchnost chmelnici13) a pod jižní strání „Vinice“ při mezi pardubských 
a pardubičských rolí ještě před r. 1519 zroubeny jsou na levém břehu

*) Kn. Rudé 1. c. I. N 1 k r. 1537 a j. Srov. feuilleton Nár. Politiky z 5. června 1927
2) Viz dílu II. str. 104 násl.
3) Na m ístě jezdeckých kasáren.
4) N ázev z r. 1515. (Kn. Rudé III.)
Roku 1563 zove s e  tato část také Malou stranou. (Kn. Bílá A 8 k r. 1563.)
6)  Hlavní díl dopravy poskytly bezpochyby povozy z panských vsí.
6) je š tě  r. 1571 označovalo s e  místo „pod starou ciheln í za Ptákem “. (Listář p. 

ředitele Vambery.)
Dne 8. p rosince 1512 „oddáno jest V achkovi (z Pardubic) u vob ce Pardubské 

k bahenkám za haltéři luk a vrchu podle struhy za to, co  mu zkaženo: Role u nové 
cihelny, kde s e  cihelna postavila i s  cestu  i s  tím pláckem , který nechán okolo  
cihelny. Louky té, kde s e  hlína b éře pod cihelnu (i)  louky, v které s e  struha dělala . . . “ 
(Registra rybničná 1. c. 506.)

D o r. 1515 byla cihelna již bezpochyby vyčerpána a r. 1518 nazývá s e  již „cihelnou  
starou“. (Kn. Rudé III. A 4.)

7) Lámal s e  kámen i v Bukovině (v „B abě“). (R eg. rybničná 1. c. k r. 1507.)
8) Roku 1523. Léta 1593 vyskýtá s e  obm ěna názvu „Na Dlažankách“. (Kn. R. III.; 

Kniha Bílá L 9  1. c .)
N ejstarší urbář vpisuje tuto stranu opožděně, teprv po r. 1515. Proto nazývá ji 

„Předměstím u staré cihelny“.
9) Knihy Rudé III. 1. c. k r. 1546. Kn. tajem. lotr. 1. c. k r. 1550.

10)  Prvý soukromý grunt — mlýn „Hrkačka“ stál tam od roku 1559.
n )  Viz dílu II. str. 104 násl.
12) „Spouštěl s e  do Struhy dvěm a trúbami“.
13) Kn. sm i. B 6 1. c. k r. 1546; urbáře panské.



říčního proudu nožířské „šlajferny“.1) Lávka při nich, přes řeku položené, 
spojovala role „V Henrychu“2) s chatami Pardubicek.

Vrchol své vzácné péče obrálil pan Vilém z Pernšteina k úpravě 
„města v hradbách“. Pusté spáleniště „Starých Pardubic“ prekopalo 
se  již na jaře r. 1507, a „vršek“, na němž po staletí město rostlo, 
vyrovnal se  násypem v širou plochu čtvercovou, která na svém jižním 
kraji vystupovala až 3 metry nad staré okolí.6) Uměle zdvižený základ 
obehnali panští stavitelé zemitým válem, ztuženým vně zdí prsní, ci
hlami (prejsem) krytou a druhou vnitřní, k parkánu obrácenou, na způ
sob opevnění zámku. Parkán od dvorů sousedských oddělen byl zdí 
příční.4) jižní a východní roh hradby zdobily okrouhlé bašty, rondele. 
Spojení rondelů a parkánu s branou a ulicemi městskými opatřovala 
úzká soutka.5) Menší váhy byly drobné bašty na předmostí a uprostřed 
valů. Hmotu k násypu poskytla prsř z vykopaného příkopu.6) Tímto pro
tékala voda k mlýnské struze ze „splávku“, který otevřel se při východním

x) Roku 1519 „Beneši rychtáři (v Pardubičkách) dáno v pařezí pod le o b ce  při 
šlajfernách 21l 2 prutu minus l 1/- prutu.

Item. Za o b ec  týž vsi Pardubiček jest dán 1 prut 1 jitro z farářství od  branky 
počnúc, kteráž jest najblíž od lav iček  až po lípu, která je s t  za šlajfernami a za tou 
lipou víc než 1 čtvrt provazce pánu JMti se  nechalo pro potřebu šlajfern, aneb ráčil-li by 
c o  JMI vfc přistavili. A cesta má bajti na budúci časy volná tudy puštěna" (A Č . XVII. 262.)

Roku 1538 jedná s e  o  jitro proti šlajferně nad Pardubičkam i. (Kn. Rudé II. I. c .)
Roku 1688 hrabínka Ugartova měla palouček s  porostlinou v Hendrychu „slove 

u šlejferny ved le sam é Chrudimky a louky někdy Štum parovský“ za 1750 zl. rýn. 
(Kn. B ěločervená 1. c.; Srovnej také urbáře panské. Viz článek J. Sakaře Pardubské 
„šlajferny“ v čsp . „V ýchod“ z 10. září 1927.)

2) N ázev „V Henrychu“ (již r. 1519) přijat jest bezpochyby po pardubském  sou 
sed u  Hendrychu z Litomyšle, písaři (panském ), držiteli domu v rynku čp. 66 v 1.1533 
až 1554. D om y sousední značily s e  „podle Henrycha“, žena písařova zvala s e  ob ecn ě  
„Henryška“. Z jiných Pardubčanů tehdejších znám jest Jindřich šv ec  ( —1517—) 
a pan J. A lbrecht z Konic (—1539— ). (A Č. XVII. 261; Kn. Rudá I. K5, L6, N 5 .)

3)  Tak vysoko vypjato bylo r. 1507 vyrovnané m ěstiště pro stavbu domů „rynku“ 
nad (původní) půdu „parkánu“ a „O lšinek“. C hodník (položený na půdě výškově  
nezm ěněné) při hlavním schodišti do děkanského kostela proti děkanství jest 217*895 m 
nad mořem. (H ladina vodní ve „Strúze“ pod schodištěm  216*42 m v. n.)

M ěstiště „v rynku“ vyrovnalo s e  u čp. 47 ve výši 219'69 m n. m., u čp. 51 
(staré lékárny) 220 94 m, u čp. 68 221*46 m, u Zelené brány 220 83 m, u M ariánské 
statue 220*50 m, u nejnižšího sch od u  radnice 220'90 m, na jižním chodníku hlavního  
chrámu 219'409 m. (P od le výkazu m ěstské technické kanceláře.)

4) Zeď uchovala se  „V R ochu“, tvoříc dnes lícní stěnu tam ějších domů při zvo
nici. Jest 7'10 m vysoká a 1'10 m šíře. Zbytek zdi (1*3 m šířky), d ělící parkán od  
valu, zachoval s e  při jižním sch od išti k choru děkanském u, v zahradě čp . 46 a j.

Hradební zeď nad Strúhou, nahrazujíc val mezi děkanstvím  a kostelem , ukazuje 
značnou šíři 2*50 m. Při svém  vstupu do m ěsta proudila voda Strúhy pod  válem, 
sevřeným  po obou  stranách zdí 1'45 m silnou. (D n es m ajetek čp. 145 a 146.)

5) Soutka, spojující Z elenou bránu s  jižním rondelem , položena byla m ezi val 
a zeď domu čp. 75. Při stavbě m ěstské spořitelny r. 1916 byla zrušena.

e) Dno příkopu při ústí do Strúhy u děkanského kostela bylo 214*22 m v. n. m. Hloubka 
příkopu s e  zřetelem  k tamějšímu okolí byla průměrem 6 5 m. Šíře příkopu nebyla stejná; 
při m ostě před branou Zelenou m ěřila 20 m. V konci války třicetileté valně s e  m ěnila.

Úprava předm ěstí a „města v hradbách“. 9
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rondelu v řece městské (Chrudimce), když stará západní „Říčka“ přestav
bou města mizela.1) Východní val městský a parkán chránilo nové řečiště 
„řeky Pardubské“;2) dvorské části domů při „ulici k zámku“a „(k) kláš
teru“ bezpečně kryl příkop zámecký. Vstup do nitra hradeb městských a k

zámku od před
m ěstí D louhé
ho po dřevěném 
mostě nad příko
pem3) a „mostě 
zdvihutém“ tvo
řila „brána Praž
ská“;*) z předmě
stí Malého „brá
na M ejtská“.5) 
Stráž nad vcho
dem měli „bran
ní“ střelci.6)

„Pro bezpečí 
města při zamy
kání a odmykání“ 
po dostavbě hra
deb a bran upra
vil zámecký pán 
zvláštní řád.7)

Za střed „Nových Pardubic“ kladl pan z Pernšteina „rynk“, do pra
videlného obdélníka vyměřený8) a po starším zvyku náležitě uzavřený. 
Hlavní ulici k zámku9) založil v severovýchodním rohu, v severozápad
ním koutě rynku vyvěrala „ulice podle školy“,10) jindy „pod školou“11)

') Zbyl z ní do r. 1910 na O lšinkách nepatrný chobot, při svém  ústí do m ěstského pří
kopu 17 m široký. Na předm ěstí D louhém  změnila s e  část jejího řečiště již při r. 1501 
v „Rybníček“ podle „Struhy“ a zahrad čp . 105—115 si. Voda do „Rybníčku“ sváděla s e  
z příkopu m ěstského trubkou. Od Struhy dělila „R ybníček“ hrázka, po níž vinul s e  stezník  
od mostu při bráně Zelené k mlýnu „Valchovském u“. R ybníček byl původně majetkem  
panským. D ne 8. září 1509 k žádosti k onšel pan z Pernšteina dal „ten rybníček k vobci, 
aby oni jeh o  užívali, jak by s e  jim najlépe zdálo a líb ilo“. (List perg. S ig. B B lv m .  m.)

Roku 1526 puštěn byl „rybníček“ ob cí Jiříku puškaři. (Kn. Rudé B 9 .)
K onec „Říčky“ od  splavu při mlýnu „V alše“ zrušil s e  za našich dnů.
2)  Parkánem  na východní straně m ěsta lem oval s e  val 28 m široký. Roku 1570 platila 

ob ec  „od dělání plotuov v pargáních za šatlavou, kde p si JMC. beyvají“. (P očet m.)
3) 20 m širokým.
*) O d půle st. XVI. „Zelená“.
'•) V konci st. XVI. Bílá.
“) Ještě r. 1533 robil stře lec  na bráně kuše p o  2 k. 10 gr. m íš. (Kšaft Petra 

zám ečníka v „Knize kšaftů“ 1. c .)
’) Datum 18. června 1512 v „Zřízení“ 1. c.
sj  Na plochu nám ěstí od dělilo  s e  1 jitro 32 sáhy2. D élka jeho sir. sz. 128 m, 

jv. 13140  m., sv. 48‘50 m, jz. 47'20 m. (P od le  úředního plánu měst. techn. kanceláře.)
’) Č ást její m ezi „rynkem“ a u licí „k klášteru“ zvala s e  od r. 1515 „ulicí pod  

ralhúzem “ (novým ). (Kn. Rudá I. I. c .)
“ ) Kn. Rudá 1. c . K8.

P o  r. 1522. (Kn. Rudá 1. c .)

„Příční zeď“ (hradební) „V R ochu“ (k čp. 86 v Bartolom ějské ul.).
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neb „u masných krámů“.1) Při východu jejím z rynku vybrali si Par- 
dubčané rožní misto pro rathúz. Některé domy, votivní deskou neb rodo
vým znakem zubra zdobené, přidělil pan Vilém vlastní potřebě.1) Před 
rathúzem zdvihl krámy masné, z nichž také poplatky bral.8)

Valně změnilo 
se městiště při 
Arnoštově farním 
k o ste le  Panny 
Marie. Násypem 
městského valu 
ztratilo souvis s 
východním oko
lím, uchovavši si 
úzkou uličku jen 
k „rynku“.4) Na 
místě zkaženého 
chrámu stavěl 
pan z Pernšteina 
v 1. 1507—1514 
„Český kostel“6) 
nový, téhož titulu, 
a při něm obno
vil faru i školu.6)
Na dřevěné zvo
nici vedle chrá
mu usazen byl zvon pernšteinského znaku, již předešlému (?) kostelíku 
r. 1506 věnovaný.7) Porušený hřbitůvek při farním kostele se neobnovil.

Veliký důmysl projevil pan z Pernšteina v zužitkování břehů „Strúhy“, 
městem tekoucí. Nedaleko panského mlýna, již r. 1501 (?) stojícího, 
upraven byl na prostranném břehu jižním panský pivovar a na břehu 
severním kamenná lázeň. Klenutí, pod nímž tok vody od lázně spě
chal k hradbě západní, posloužilo nejen za most mezi břehy, nýbrž 
i pro základ k řeznickému kutlofu.8) Ten dotýkal se již historického 
koutku, na němž před věky cyriaků klášter stával.

Městiště klášterské proryto bylo od r. 1501 městskou „Struhou“. Roz
dělený zbytek téhož vrátil pán prvotnímu věnování, vystaviv tam těsně 
při zdi městské gotický chrám Panny Marie (sv. Bartoloměje) pro

>) K r. 1536. (Kn. Rudá 1. c. M 5.)
2) Byly to dom y čp. 54, 58, 61,' 73, 118, 2, 6, 11, 14, 17, 82, 93.
’) P očet m.
*) D o  r. 1532 byla to „ulice k kostelu  česk ém u “, od r. 1532 „k k lášteru “. 

(Kn. R udé 1. c .)
s)  Kališný.
6) Ú vodní báseň  v Knize Rudé z r. 1515 1. c.
;) P ozději, r. 1532 (?) umístěn byl týž zvon na zvonici svatojanské.
Roku 1529—30 „Vod přikrytí věže za kostelem  tesařuom  od díla za prkna, hřebíky, 

za krokve i lati na touž věž 6 kop 9 gr. 5 d .“ (P o čet 1. c .)
8)  T ěsně pod k ostelem . (N ejstarší urbář.) «



pohřby rodu svého a pri něm řádový dům OOMinoritů. Kostel zval 
se s  počátku „německým“, podle původu většiny bratří, r. 1514 z Krakova 
přivedených.1) Hlavní příchod od zámku sváděla sem„ulice (k) klášteru“,2) 
a z náměstí „ulice podle školy.“ Podružnější byla „ulice k pivovarům“ 
jinak „Pod sklípky.“5) Volnější rozchod z „rynku“ podporoval se i do
movními průchody.1)

Počet domů „v hradbě" stavěných určili panští mistři předem. Polohou 
kryla se však nová stavení se  starými grunty jen částečně. Pokud starší 
neb noví usedlíci nesložili za stavbu peníze hotově, nesla ostatní náklad 
zámecká komora. Potom pernšteinský písař na rathúze „vstúpiv do rady, 
přinášel jest ceduli řezanú z register pána JMti, v kteréžto oznámeno jest, 
že duom (sousedovi) prodán, že (týž) na trhovou sumu závdavku dal i (že) 
na tom domu (zbytek té sumy) pánu JMti ještě zuostává a z toho grunthu 
(na léta) vycházeli mé až do vyplnění té sumy“.

Domy sousedské stavěly se podle stejného typu, jednopatrové5) 
pod sedlovou střechou šindelového krytu.6) Některá stavení v rynku 
zabrala šíři dvojitou. Protože pro obšírnější hospodářství nebylo v hrad
bách místa, stavěli si měšťané stodoly za špitálem, při valše, za 
branou ulice Karlovy a pod hrází Nového rybníka. K okrase jednotli
vých bytů i celku přispěly četné malby na štítech domovních.

Na některých částech města, zvláště vnitřního, ukazovalo se již i dlažení.
Hromadná stavba bytů šla před se tak rychle, že v mysli ctihod

ného současníka, písaře Burjana, zplodila r. 1515 přiléhavé veršování:
„Stěžkem jest česká kronika tak stará,
Aby v tak krátkém času v letech malých,
V jednom městě tolik domuov vystavených 
znovu z gruntu od pána jednoho velikého.
Domové v rynku i věže na branách,
Ulice zpraveny byly všecky v stranách,
Kromě toho, co za vodú jesti k hradu.
A v některých domích nedoděláno z zadu.“7)

Nedodělány zůstaly namnoze vysoké zdi příční, kterými měl každý sou
sed na západní a jižní straně rynku uzavřití svůj dvůr proti parkánu. 
Ty v celku tvořily potom nejvnitřnější hradbu městskou.8)

') P op is klášterního (farního) domu viz v dílu III. str. 50, 51.
2) K r. 1525 „v ulici u k láštera“. (Kn. R udee 1. c . E 5 .)
;) P o prvé vyškytá s e  název „Pod sklípky“ (pivovarským i) r. 1631. (Kn. Zelená.)
')  Na severn í straně „rynku“ byl průchod ke „Struze“ pod pivovarem  v čp. 3 a 117.
Roku 1561 vylomil s e  průchod v dvorní zdi školy  m ěstské ke zvonici a ke kostelu, 

r. 1783 otevřel s e  domem  čp. 59 vstup k jezdeckým  kasárnám.
s)  Roku 1526 při sv. Jiří sta lo  s e  srovnání o  „dom ek na m ostě kam enném “ 

v ulici P ernšteinské. (Kn. R udé I. C 7 .)
e) Roku 1529 kupovali k on šelé  „šindel na faru“. (P o čet 1. c.)
’) B áseň  úvodní Knih Rudých z roku 1515 otištěna v dílu II. v úvodu str. VII.
“)  „Kteří m ají zédky přičnie u dom uov dělali a  dom y sobě ohrazovali, ty aby 

ohrazovali zdí a  n e jiným. (Srovnej Zřízení z r. 1512.)
Viz na str. 9 . poznámku 4.

12 Hlava II. Pardubice P ernšteinské.



„Přihrádek“ a „Mezi branam i“. Stavitelé Pardubic. Řád z r. 1512. 15

Když byla upravena „ulice k zámku“, rozhodl se pan Vilém za
bezpečiti tamní baštu u zámeckého příkopu zvláštním „Přihrádkem“. 
Ten získal se  při r. 1515 zrušením dvou sousedských gruntů a příční 
zdí, do ulice vloženou.1)

Zvlášť velikého nákladu vyžádalo si zpevnění městiště u severo
východní strany města mezi branou Mýtskou,2) Struhou, příkopem zá
meckým a mostem „Mezi branami“ nad „Pardubskou řekou (městskou)“. 
Podél severního břehu Struhy od brány k řece stačil nasypaný val. 
Ulice od „brány Mejtské“, podle tohoto valu oboustranně zastavěná, 
před mostem se štěpila. Větev severní, (ulice Labská), běžíc mezi pří
kopem zámeckým a řekou po břehu, až k bráně „Sedlářské“3) dlaženém 
a štukem pilně vyzděném, směřovala k labskému mostu, při roku 1494 zdvi
ženému. Cesta východní prošla po „mostě mezi branami“ k druhé bráně 
(Mýtské)4) při „Požeračce“ a umožnila při „mostě Mýtském“ nad Struhou 
vstup k Lažankám a na ostatní strany Malého předměstí. Tato nová část, 
vyplněná nejen lidskými staveními, nýbrž i třemi mlýny při mostě, 
zvala se  „Mezi branami“ a náležela k městu „v hradbách“. Teprve 
v druhé půlce století šestnáctého přičtena jest k „předměstí Malému“.5)

Zámek, 1. 1511 již branou ve valu opatřený,6) i výstavba města, do 
r. 1515 péčí páně za ústřední správy Jana Bartošovského z Labouně7) 
a Bohuslava Běškovce z Běškovic,8) hejtmanů, celkem skončená, byly 
dílem četných mistrů, z nichž nad jiné vynikl — mistr Paul, umělý tlu
močník pozdněgotického slohu. Vedle něho pracovali tu v prvých deseti
letích šestnáctého věku „usedlí zedníci“: Jakub, Brych, Valenta, Mates, 
Stefl (Stephan) a Jan, jinak Rauš (PetrvRauš Hanzl).“) K tesařům slušel 
Pavel, Vašek (Vaněk), Jan, Šimek, Řehák, Kuba, Tůma a Krištof, 
střechy kryl soused Jan a Pavel. Malbou živil se místní usedlík a vrstevník 
páně Vilémův, Ambrož maléř a v čas vlády pana Vojtěcha z Pernšteina 
malíř Volavý. Dílo do kamene tvořil Matys kameník, kovářské práce 
k stavbě robil Pavel, Vaněk, Jaroš, Vondráček, Kulhavý a „kovář z Ře
díc“, dílo zámečnické Mikuláš a Petr. Truhlářským řemeslem sloužil 
Kubík, Němec, Jan, cihly pálil Král, Šimon, Matěj a Valentýn. Do celku 
výroby pracoval i Petr provazník vedle místního sklenáře i Michala 
z Mýla, Řouna (Říhy), Jindřicha, Vaňka, hrnčířů. Hákovnice pro nové 
valy lil nejprve Gregor z huti a mladší druh jeho Jiřík.10) Brány po 
prvé střežil „Němec střelec“, Třebický a Velik.

*) N ejstarší urbář po r. 1494; urbář z r. 1563.
2) Bílou.
3) N ázev ustálil se  teprv v první půli věku sedm náctého podle soused n íh o  domu 

„sed lářova“, d nes čp. 15.
4) V konci století šestnáctého náležel název „brány M ýtské“ zpravidla této.
6) Viz urbáře pardubské.
®) Viz datum na votivní d e sc e  nad branou.
7) Roku 1 4 9 6 -1 5 1 0 .
ř) Roku 1 5 0 9 -2 1 .
9) Týž obdržel od pana V ilém a z P. r. 1518 dom ek „u staré cihelny, že jest  

pacholek  dobrý dělný, k němuž jest JMt. nachýlen. (Kn. Rudé III. A 4.)
Většina pernšteinských mistrův zakoupila se  a přečkala pana Vilém a.

10) V ice o  starých živnostnících pardubských v dílu V.
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Když na jaře r. 1512 dokončili pardubští řemeslníci městskou 
„ohradu“, shledal pan z Pernšteina dílo dobrým. Těžce však nesl, že 
místní starousedlíci oběti pánovy málo vážili, nepřilnuvše s chutí a šetr
ností k tomuto výraznému znaku skutečného města. Proto ukázal svou 
nelibost v daném „Zřízení" 18. června t. r. tuze nekrytě: „jestliže čí 
dobytek, buď svině, krávy neb cožkoli usvědčeno bylo, ani po valích 
chodie a škodu dělají, ten každý trestán bude a pokuty aby dal půl 
kopy grošuov. Neb já sem na ty valy náklad velký udělal a rád bych, 
aby z takových lidí sedlských pitomých nějací lidé městští byli. Pak 
to je divná věc, že se nákladové moji tak lehce vážie, a kde kierá 
cihla upadne neb vápno kde odpaduje, nikde se nic neopraví. A jestliže 
to opravováno nebude, kdež potřeba káže, 1 kopu grošuov z měšťan bez 
milosti vezmu. Též co se valuov dotýče, ty aby osekávali, kdež vrbím 
a jiným zarostují, pod túž pokutou svrchu psanú.“1) A vedle výtky hned 
dodal: „Opravy na valiech, na mostiech, na cestách, kteréž vám opravy 
příležejí: toho nikoli abyšte neobmeškávali opravovali, a potřeby před 
časem aby jednány byly, než potřeba k opravování přijde. A každý purg- 
mistr vždycky abý k těm opravám dohledal, byla-li by potřeba, aby opraviti 
kázal; a zvláště na mostiech, jestli by mostovee zlí byli, a skrze to komu 
se škoda stala za kteréhožkolivěk purgmistra, i již by se musilo o ty škody 
k tomu purgmistru hleděti, kterýž by ty opravy, moha opravili, i zanetbal.“2)

Užitkovou vodu sousedům, „v hradbách“ žijícím, nesla struha mlýnská. 
Také toto opatření cenili Pardubčané s počátku tuze lehce, dopouštějíce 
nedbanlivostí znečišťování vody živé k nelibosti pánově, i když napomínal. 
Dne 18. června 1512 vzkazoval jim pan Vilém naposled a s trpkostí.3)

Potom vyskytovala s e  v každém  „Počtu m ěstském “ položka: „Vod sečen í vrbí 
a rákos! na příkopech m ěstských“. Roku 1529 neplatili k onšelé  nic, r. 1531 „od vysečen í 
rákosu na řece  ok olo  m ěsta 1 k. 20 gr.,“ r. 1541 „od sečen í rákosí na vostrovích v příkopě 
m ěstském 1 k. 8 gr. N ež kde s e  může s  lodí dojížděno beyti, tu mají rybáři vysekávati.“

„V pálek po Hromnicích I. 1546 najali (od k onšel) příkop okolo města až nahoru 
pod šlajferny, kde lavičky bývaly, Jan Rachoz i Jan Světnička na ten způsob: od 
Hromníc až do roka na 6 k. m. C ož se  rákosí tkne, to mají všudy v tom příkopě, 
i nad příkopem nahoru v isící, pokud mohou na lod i d o je t i . . .  Ceřenišť žádných  
nemají okolo m ěsta až po panskou chm elnici dělali a tam výše též syrových dělati 
nemají a udělá-li s e  které suché v létě, to mají hned při sv. Martině vyklidit!. C ož  
ryb nalapají, ty mají při m ěstě na trh n osíc  prodávali, od  m ěsta jich nevyprodávajíc.“ 
(Kn. smi. B 6  í. c . ; P očet m ěstský 1. c .)

s)  V  počtu m ěstském  bývala ve  vydání prvá položka : „Na vopravu města, bran, 
valuov, m ostuov,“ i „na opravu ce st okolo m ěsta“. Roku 1529 kladlo s e  „za cihly  
k opravě střech na valích 17 k. 20 gr„ za vápno k tomu krytí 3 k. 6 d., pokrývači 
8 k.* Roku 1531 „tesařuom, od mazání valuov, od pokrývání 41 k. 29 gr. 5 d., od  
vopravy mostuov ok olo  m ěsta 7 k. 7 gr. 1 d„ na vopravu mostuov v průhoních  
a  pastvištích 7 kop 18 grošů, za le s  dubový k m ostuom  na cesty  8 k. 12 gr. 1 d .“ 
Roku 1538 „na opravu města, bran, mostuov a bašt 22 k. 3 d„ za les na mostnice 3 kopy 
20 gr. 2 d .“ „Na opravu ce st okolo m ěsta r. 1529—30 18 k. 6 gr. 1 d .“, r. 1531— 35 
nic, r. 1538 na Vystrkově, v Karlově ulici a jinde 18 k. 14 gr. 4 d. (P očet m. 1. c.)

■) Viz II. dílu D . P. str. 130.
Roku 1529 platilo se  „od vyčistění mříže na řece  u kláštera“ 4 gr. 2 d., r. 1532 

„vod vyčistění m říže na řece  i za mřížku pod krámy“ 10 k. Roku 1541 „od ceyzen í 
řeky v m ěstě, od  udělání zídky nad řekou, od for kamení, od přelívání vody v ř e c e “
15 k. 27 gr. 5 d.; r. 1542 „od ceyzen í (a ) udělání zídky nad řekou u lázně“. (P očet m.)



Počátky rena issan ce. O kolí m ěstské. Pardubice p o  požáru r. 1538. 15

Přibývalo však také veřejných i soukromých studní a v zámku za
ložen jest znamenitý vodovod, jenž sváděl vodu potrubím až ze Srchu.

Gotický svéráz, mistrem Paulem do obnovených Pardubic vtělený, 
trval nedotčen jen několik let. Již brzy po r. 1515 naklonil se  pan 
Vilém z Pernštei
na k jiným, i vlas
kým mistrům,kte
ří za souhlasu 
páně hotovili se  
vyzdobiti zámek 
a město novými 
motivy vítězící re
naissance. Roku 
1519 viděl zámec
ký pán prvý zda
řilý kus, zpraco
vaný umělci no
vějších směrů, — 
renaissanční por
tál při hlavním 
vchodu klášterní
ho chrámu. Nej
větší část díla z 
rukou jejich pře
jímal však teprv
syn pana Viléma,1) Vojtěch, a po r. 1534 bratr Vojtěchův, Jan, příjmím 
Bohatý. Nenáhle přestrojen byl Pernšteinský zámek do nového roucha 
tak všestranně, že starší, gotický vkus hájil se směleji jen na sporých 
stropech prostorných sálů a v některém ostění. Ještě za života pana 
Vojtěcha přilnul renaissanční sloh s úspěchem také k městu. Pán 
dal k tomu příležitost namnoze sám, pustiv obci r. 1522 trhem dům 
svůj v ulici u masných krámů na školu městskou,2) jež čas od času  
potom přestavovala se, tak jako i nový rathúz v severovýchodním 
rohu „rynku“3) měnil se stavitelsky v důstojné sídlo pardubského 
úřadu.*) Od kořene novou stavbu renaissanční věže při kostele Č es
kém5) podnikli Pardubčané s hlavní pomocí páně v 1. 1531—1541. 
Měl to býti městský klenot, — vysoko nad domy sousedské povýše
ný, — v němž by hlaholily nejen zvony farní, nýbrž i trubač, uvedený 
sem po zvláštním přání pana Vojtěcha. Věž stavěl nejprve zedník 
Jan, r. 1536 načal tu svůj úkol mistr Petr.6) Kostel sv. Bartoloměje

1) Vilém  zemřel r. 1521.
2) Č p. 82. (Srov. dílu III. str. 146 n ásl.)
») Č p. 6.
4) Srov. dílu II. str. 5 —10.
5)  D n es chrámu P. M arie Zvěstování.
6) V ča s  působnosti Janovy uvádí s e  také Řehoř Kelbl, zedník, sou sed  z L ab

sk é  u lice  ( —1527—1562). (Kn. R udee 1. c . C IO , 19.)



od r. 1532 v „Český“ změněný, obdržel 1.1534 pro svůj presbytéř sarko
fág zesnulého pana Vojtěcha, hrdou antikou v mramorů bohatě stesaný.

Roku 1537 ustala část italských mistrů v stavební práci na zámku 
a odešla na hrad Pražský.1)

Zatím zhodnocovaly se  Pardubice přílivem blahobytu i jinak velmi 
slibně. Z vůle pánů Viléma a Vojtěcha vzrůstaly na východě rozsahem 
rolí, postoupených trhem z Bukoviny a Lhotky, osad zvolna rušených.2) 
Roku 1523 rozměřena (jest) a rozdána „Stráň na vinici“ pod Pardu- 
bičkami rozkazem pana Vojtěcha Pardubčanům pod úrok na 3 léta.3) 
Pečlivým dlažením „v hradbách“ i na předměstích přibývalo čistoty 
a sličnosti zvláště v nitru Pernšteinova města.4) Slušný peníz oběto
val radní sbor tesařům na kladení laviček, po městě roztroušených,5) 
a postupně opatřoval v ulicích i noční světlo.6) Při rozcestí za městem 
stála již v prvé půlce století šestnáctého „Boží muka“.7)

„Léta od narození Syna Božího 1538 v pátek po slavné památce 
vtělení pána Krista jinak Zvěstování Panně Marii město Pardubice vy
hořelo všecko, toliko sedm domův zůstalo.“8) Podle otcovského vzoru 
ujal se pohořalých Pardubčanů pan Jan z Pernšteina hned po ohni 
s výjimečnou obětavostí. Pro zesílení soukromé živnosti vydal jim 
zrušenou ves Přerov a k obnově sousedských i veřejných staveb půj
čil hmotu, hotový peníz i svého mistra Jiříka.9) Méně šetrnosti k daro
vaným a půjčeným hmotám ukazovali sousedé.10) Po přání páně měli 
na opálený dřík domů usaditi druhé patro. Práci uloženou podnikali 
však namnoze chvatně a bez potřebné péče, že nesouměr v starém

‘)  Král Ferdinand I. vyžádal si na Janovi z Pernšteina d eset mistrů a d eset  
dělníků. (List král. z 19. června 1537 tištěn v A Č . XX. 53.)

z) O d r. 1511— 1531. Za to vzali na se  k o n še lé  opravu hradeb a ce st m ěstských  
(Registra rybničná 1. c. 505, D ěj. Pardubic I. sir. 63—64.)

3)  Kn. R ud ee 1. c.
‘) Roku 1529 platili k on še lé  „dlažičuom, kteřiž mezi branami (od  Bilé brány 

k Labské ul.) v lém ž m ěstě d lažení opravovali“. Roku 1531 kupovali kámen k dlažent 
mostu u krámů (m asných). Roku 1536 věnovali na opravu dlaženi obecn ího 84 k. 14 gr. 
Roku 1538 od  opravy dlaženi — „67 provazců po 20 gr. — 22 k. 10 gr., od fur písku  
14 k. 15 gr. 1 d. a kámen 1 k. 7 gr .“ Roku 1541 naložili na opravy d lažení na M além  
předměstí 4 k. 4 gr. 1 d., r. 1543 na „opravu dlažení k labském u m oslu, na lámán! 
2 hromad kam ene pod Hůrou, od  udělání novéh o  dlažení 63 provazcův, od opravy 
starého dlažení — sumou 53 k. 4 gr.“ (P očet 1. c .)

5)  P o č et 1. c.
“) Srov. dílu II. sír. 124.
’) P očet z r. 1544 1. c.
*) „Pam ieth“ psaná na rubu přední desky „Knihy odporů“ r. 1539 (v čas R egister 

založeni). P ozději vázány jsou  d o  týchž d esk  „Knihy m. Rudé prodajův rolí, luk 
a zahrad“, r. 1553 od Jana Jarom ěřského, p ísaře  radního, zřízené. (Srov. dílu I. 
Úvod sír. IL a 65.)

s) C ihly pálily s e  již v n ové panské cih e ln ě  za labským mostem , kterou pán  
upravili dal hned po požáru z panské stodoly. „V e čtvrtek po sv. Žofii léta 1538  
Vondřej kolář, obyvatel při m ěstě  Pardubicích, prodal pánu JMti roli, které leží 
proli té s to d o le  panské, k braní hlíny do též cihelny za 23 kopy miš. C o by tu 
vobilé se téh o  bylo a zůstalo, to on tento rok so b ě  snlti a sklid ili má.° (Kn. R udé  
1. c. III. E7.)

16 Hlava II. Pardubice Pern šlein ské.

I0)  Viz dílu I. sir. 66—68.
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a novém zdivu na mnohých domech byl patrný. Celkový lad zachránil 
mistr Jiřík Olomúcký, vyrovnávaje od r. 1539 domy „v hradbě“ do 
jednotné výše renaissančními štíty, členěnými drobnou lisénou, příčkou 
a zoubkováním na lemu.1)

Na jaře r. 1541 „z poručení páně jest konšelům oznámeno, aby vy
psaných osob podali, kdo co stavětí toho roku chtěli, což pak podle 
vypsání ode všech se nevykonalo pro příčinu nedostatku potřeb.“ Proto 
vzkazoval pan Jan z Pernšteina „v sobotu před Smrtedlnú nedělí2) 1542“ 
se zámku listem novým: „A ještě to míti chci, abyšte letos tolikéž 
učinili a osoby, kteréž by toho roku štíty a dodělání v domích činiti 
měly, do komory vypsané podali; již já dále to rozvážím, jak by to 
předse vzato býti mělo.“8)

Zvýšený náklad věnoval pán skupině při farním kostele sv. Barto
loměje, k němuž i sám svou novoutrakvistickou vírou od let náležel. 
Ohněm zkažený chrám obnovil a renaissančními chóry zručně doplnil 
s tovaryši italskými (?) mistr Jiřík (?). V duchu pozdní gotiky přioděl 
i „věž Zelenou“, která po své výstavbě sňala na se  význam s nedávno 
dodělané věže při kostele Zvěstování Panny Marie. Bránu při věži 
zdobil Jiřík renaissancí a také nové, roku 1542 dodělané masné krámy 
pod kostelem, jež vytiskly z těchto míst starý kutlof4) s několika krám
skými víky, při r. 1531 sem přistavenými, a současně umožnily vyklizení 
starých krámů s náměstí.5) Tu nejzdařilejším dílem Jiříkovým (?) byl 
obnovený rathúz, jemuž nasadil mistr štíhlou vížku podle vzoru věže 
Zelené a kostela děkanského.6) Svěže působily malby na štítech, do 
gotických kobek vkládané7) a při oknech a některých portálech hliněná 
ostění s jemným renaissančním dekorem, do červena vypálená.8) R. 1548 
přibyla v jihovýchodním rohu rynku snad i kašna.9)

Jsouce opojeni čilým ruchem stavebním, shromažďovali sousedé  
peníz i na zvětšení svatojanského kostelíka při špitále. Pan z Pern
šteina odvedl je však od úmyslu léta 1548 svou radou : „Vidí mi se

') D om ky „Pod sklípky“, u kláštera (na místě starom ěst. d ívčí školy), a fara 
zůstaly jednopatrové.

2)  D ne 25. března.
’) List v m. m. (Listéř). Tištěn v A Č . XX. 115.
*) Potom  upravil s e  m ěstský kutlof při „P ožeračce“ na předm ěstí Bílém .
„JM Pánu na sm louvu učiněná za náklad, kdež JM ráčil dáti vystavěli krámy 

m asny, pivovary a dům nad branou k D louhém u předm ěstí při sv. Havle a při sv. 
Jiří, jak ož při každém polouletí platiti m ají (k onšelé) p o  75 k .“ (srazila o b e c  v 1. 
1543—1544 — 200 k. z 811 k.). (P očet 1. c ., List Jana z P. z 25. března 1542 v listáři m . m.)

*) Zbořeny jsou r. 1542. (P očet m. I. c .)
c) P op is rathúzu v dílu II. str. 5—7.
') D od n es zdobí s e  jim i opěrný oblouk při „siaré škole* nad Bartolom ějskou ulicí 

a dům Pickův u věže Zelené čp. 73.
’) Živě připomínají na klasické náměty italské v m ilánském  klášteře S . M aria 

d elle  G razie, na dom ech v B ologni a  j.
s) P sa l o  tom pan Jan z P. konšelům  : „C ož se  té kašny dotýče v rynku, ch ci 

na to pom yslili, aby s e  m ohla voda na rynk dovésti, a když s e  tomu gruntovně vy
rozumí, d á le  o  vodu i o  kašnu s  vámi rozmluviti chci, a bude-li m oci bejti, i na m ístě  
postaviti.“ (A č. XX. 263.)
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misto toho díla, abyste ty cesty, jednu k Sezemicóm a druhou k Vystr
kovu dlaženým kamenejm spravili, jedno pro potřebu tohoto města, 
druhé i pro lidi chudé, aby do tohoto města volně mohli jezditi.“1) 
Dobrý příklad v tom učinil pan Albrecht z Konic,2) „jehož péčí (před 
r. 1550) a skutečným opatřením dlažena (jest) cesta v Karlově ulici, 
na kterouž )Mt Pán dobré a si. paměti3) ráčil pomoc učiniti 20 kopami 
míšen, a drahně kop k vůli a žádosti od dotčeného pana Albrechta z Ko
nic někteří páni a služebníci Jich Mtí pánův a i sousedé, kteříž skrze touž 
Karlovu ulici k rolím svým a lukám dojíždějí i také sousedé, kteříž 
v ní usedlí jsou, nemalou pomoc penězi hotovými sou učinili.“ Zvlášť 
velikou sumu — 219 kop 19 gr. — vydali konšelé r. 1557 „od dlažení 
dlažičům kamenem v rynku a některých ulicích.“*)

Dílo na zámku a na Kunětické Hoře r. 1543 dokonávali spíše umělci 
němečtí a italští než mistr Jiřík, který byl právě na odchodu z Pardubic. 
Zbyl tu však ještě „zedník“ a soused Řehoř Kelbl (—1527— 62), zedník 
Pavel z Karlovy ulice (—1541—45)5) a zvlášť nová náhrada vyrůstala 
v školeném mistru Václavu Všetečkovi, sousedu. Nelze-li archiválně dp- 
ložili účast jeho na úpravě nové zvonice při kostele farním, r. 1556 zvláště 
dřevem malebně zpracované, a spíše tesařskému mistru Veynosovi bližší, 
výslovně vynikl při přestavbě kostela sv. Jana, od r. 1563 v gotickém 
slohu zvolna vzrůstající.6) Ze i Ramp Vlach (?) a Bernarth Vlach 
zedník, r. 1600 již zesnulý, pardubští sousedé, podnikali zde díla vý
značnější, jest, tuším, na snadě. Sytě profilované náhrobníky domácí 
šlechty a pardubských patriciů tesal zvláště kameník Hons.7)

Ze starších malířů místních žil ještě r. 1545 malíř Martin Vo- 
lavý.8) Malbu kostelní archy r. 1572 opatřil však mistr cizí, Tomáš 
malíř. R. 1583 zdobí chrám svatojanský zručným štětcem mistr do
mácí, Jiřík Rosa.9) Práce obou umělců zapadají do času, kdy obecněla 
láska k italskému sgrafitu i ve výzdobě pardubských domů. V městě 
touto zdobou pochlubil se zvláště rathúz,10) rožní dům při bráně v rynku11) 
a líc císařského mlýna. Podobnou okrasu do r. 1593 dvakrát vystřídal 
zámek, jenž od roku 1560 péčí císaře Maximiliána ukazoval i ně
které změny tvorbou italského mistra Oldřicha Avostalis de Sala

‘) List Jana z P. v m. m. (T ištěn v AČ. XX. 265.)
2)  V iz d ílu  II. 9 8 - 9 9 .
“) Jan z P. zemřel r. 1548.
*) D lažen í proti pivovarům podniklo se  r. 1561, r. 1567 „dlažení ce sty  k labskému  

mostu i v m ěstě proti K otlářovým .“ (P očet od  r. 1550—67.)
Z drobnějších  staveb ob ecn ích  sluší uvésti v těch  časech : úpravu krámů pekař

ských pod ralhúzem, stavbu stá je  při „řece S ezem sk é“ na předm ěstí M além  i „sroubky 
dva m ezi branam i pro lid i, kteří sm yslem  s e  pom inou“. Na předm ěstí D louhém  
stavěla s e  na obecn í groš  katovna u „V alchy“ a nová střídně u staré cihelny za 
„Ptákem “. (P o č e t  z r. 1542—61 1. c .)

‘) Kn. R udé III. C 3 , K 7; II. I I .
4) P o č e t  m. I. c.
’)  Kn. R ud ee III. L10 1. c.
s) Kn. R udé I. B 7, F 5 . O  Adamu malířů vypravuje Gr. Kn. Bílá fol. B 19 k r.1571.
9) P o č e t  1. c.

10) V iz d ílu  II. str. 8.
u )  Č p. 77.



i

a pražského umělce zámečníka Handshuha. Tehdy Pardubice leskem zlata 
na svých věžích i celkovým sličným vzhledem libě dotýkaly se pří
chozích, kteří potom po království roznášeli ustálené přísloví: „Třpytí 
se jako Pardubice“.1) Z pilných pozorovatelů vrstevníků nejvíce pro
spěl dobré paměti na město spisovatel Pavel Stránský a zvláště Willen- 
berg, jenž svým obšírným dřevorytem z r. 1602 nakreslil obraz Par
dubic v plném květu.

Zlatý věk Pernšteinských Pardubic. 19

M ěstský příkop s jižním rondelem  do r. 1910.

') V iz dílu I. str. 66.



HLAVA III.

R O Z V R A T  M Ě S T A .

(1639—1645.)

alebná skupina pozlacených věží, bran, hra
debních bašt i domovních štítů dožila se  
války třicetileté a v čas vojny bez hlubších 
proměn r. 1639.

V prvých dnech včervna toho léta blížili 
se k Pardubicům od Čáslavě Švédové. Místní 
velitel císařské posádky, nejvyšší leytenant 
Wardek, nehodlaje dopřáti Bannérovi ve 

zdech Zeleného předměstí bezpečného krytu, přinutil sousedy k roz
vratu 89 domů a stodol; současně dal rozkopali baštu při ulici Karlově, 
věž při špitálu i svatojanskou zvonici. Násypem hmoty ze spálených 
dvorců ztužovaly se valy města. Palisady na hradbách zdělány jsou  
z vysekaného štěpí zkažených zahrad předměstských. Labský most uza
vřel se novým válem, jenž zdvižen byl na místě rozkopaných domků 
za Sedlářskou branou u řeky.

Brzy po prvém nástupu Torstensonově k Českému východu (1.1643) 
bralo na se  spáleniště Dlouhého předměstí obraz zpevněného tábora. 
Zvlášř ztužovala se městiště před zbylými branami. Velitelství pevnosti 
opíralo se  předem o hradby městské. Snažíc se  však zadržeti nepřátelskou 
střelbu i útok ve vzdálenosti patrnější, podnikalo stavbu prostranných 
„šanců“ také na obvodu města.1) „Šance“ nasypávaly se v podobě před
mostí neb polygonálních, zcela uzavřených pevnůstek, jež svíral hluboký 
příkop.2) Zdvihutý můstek nad příkopem, při vchodu do šanců položený, 
udržoval cestu k městu.3) K budování „šanců“ přispívali lidé z kraje 
prací ruční i potahem.4) V pozdější době zvaly se „šance“ „rundely“.5)

1) Fortifikační práce řídil v r. 1644 m ístní velitel w aldšteinského pluku C zob le. 
(Srovnej dílu I. str. 113.)

D ne 16. D ec . 1644 „Jednomu veldtw eblovi od reg. w aldsteinského, když z P ar
dubic od ch ázel, poněvač častokráte v příčině šancův a tur pro pallasady ouřad při 
officířích vym louval, recom pensum  dáno 1 k. 17 gr. 1 d .“ (P o čet 1. c .)

2) „O d udělán í 2 paniův velikých k dveřům na ša n c e  za Kotlářovi (s ic ! )  2. D ec . 1644 
p la cen o .' (P o č e t 1. c.)

:i) V počtu  m ěstském  od  r. 1644 klade s e  ča sto  výdej „za postranky, pánve a j. 
k mostům zdvíhacím  v š a n c i“. (P o čet 1. c .)

*) „D ne 19. Januarii 1645 dáno 12 gr. 6 den . Jakubu Rakovi, kterýž do kraje
s  18 knechty verbovaným i za příčinou (ur na šan ce po Execuii vyslán byl.“ (P o č e t 1. c .)

l) Kn. Bílá červená M i l ,  0 2 7 ;  Kn. B ělozelen á  A 71 , P 4 , V 12  a j.



„Šance za klášterem“ vyplňovaly prostor mezi proudem Chrudimky, 
splávkem, příkopem městským a zbytkem starého řečiště jinak „Říčky“, 
jsouce opatřeny okosy, při patě štukem ztuženými.1) Proti Olšinkám 
kryl je hluboký příkop. V nitru pevnůstky byly schody prkenné.2)

Na místě dnešního náměstí Žižkova k rozšířenému příkopu měst
skému připojen byl obšírný šanc v podobě trojúhelníku pro ochranu již
ních hradeb městských.3)

Most u brány Zelené 
kryt byl na straně Dlouhé
ho předměstí „lomeným 
kopcem“ na způsob tu
pého hrotu, s příkopem 
6 sáhů širokým.4) Tehdy 
zaniklo Zelené předbraní 
před zdvíhacím mostem.

Od předmostí brány 
Zelené protažen byl dlou
hý val mezi příkopem 
městským a „Cestou vod
ní“ až k „rumpálku“ proti 
děkanskému kostelu.5)

Dolní tok Strúhy mlýn
ské „nad rybníčkem“ byl 
chráněn se strany Dlouhého předměstí širým „šancem“,6) do něhož po 
domovním spáleništi7) stáčela se s ulice (třídy Wilsonovy) „cesta 
vozná“.8) Dále k západu nad Strúhou zdělán byl rondel, později „Hrá
dek“ zvaný.9) Proti tomuto rondeli upravila vojenská správa již v let
ních měsících (1644) na Zábraží šanc s „mostem zdvíhacím“, patrně 
k zvláštní ochraně císařského zámku.10)

Opevňovaci práce na předměstí Bílém načaly se ještě v roce 1643. 
„Šanc za Jelínkovou branou“11) vyplňoval koncem toho léta městiště 
u brány (Mýtské) při mostě mezi mlýny a Požeračkou.12)

’) D n es (v Jahnově ul.) čp. 9, 8, 697, 309.
2)  „D ne 9. N ovem bris r. 1644 za 4 prkna na sch od y  k šancům za klášterent dáno  

15 gr. 3 d. Za sedm  prken od  p. Valent. Budějovského k též potřebě šancův vzatých  
4 gr. 7 d .“ (P očet 1. c.)

3) Zbytek téhož patrný jest na Zástěrově mapě. (M. m.)
*) Rozkládal s e  na prostranství dnešní zahrady Ž ivnostenské banky a jízdní dráhy 

třídy W ilsonovy. (Kn. grunt. Zelená 1. c. N 12; Urbáře 1. c .;  Mapa Zástěrová; Č erven
kovo Popsání 1. c .)

5) Na m ístě Okresního domu. (Urbáře; Kn. grunt. Zel. 1. c. N 12.)
e) Na p arcele domů čp. 106, 107.
7) D nes čp. 112.
')  Urbář z r. 1651 1. c.
’) N a něm stojí čp. 103, 104 „Na Hrádku“ (K očičím ).

10) V e dnech  16. Sept.—14. O ct. r. 1644 platila o b ec  „za čtyři postranky dlouhé  
k mostu zdvíhacím u v šanci na Zábradlí 15 gr. 3 d*. (P o čet 1. c.)

u )  Jinak „M ýtskou“, na m ístě dnešní hydroelektrárny.
ia)  „Dne 8. Februarii P. M achkovi (tesaři, p lacen o) od spravování mostu zdvíha

cího  v novém  šanci za Jelínkovy* (s ic i) . (P očet 1. c .)

Zkáza předm ěstí. O pevňovaci práce v r. 1643—46. 21

R ozloha „šanců“ (m řížkovaných) v 1.1643—1700.
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Za Bílou branou vyházela soldateska r. 1644 „šanc“ druhý. Protože 
brána u Bilé věže zdála se  býti hr. Strassoldovi méně cennou, byla 
zbořena s ostatními domy podél zámeckého příkopu a nový val, dvojitý, 
položený na zbořeništích, vinul se potom hned těsně od Bilé věže 
k obořené bráně Sedlářské. Při své patě podél cesty od věže k mostu 
mezi mlýny lemován byl příkopem.1) Do šanců vstupovalo se u domu 
„Kotlářovského“2) při věži Bilé po schodech, a vchod zavíral se dveřmi.3) 
Konec valů při bývalé bráně Sedlářské pojil se k „rondeli“ nad Chru- 
dimkou.Před rondelem k straně mostu labského vykopán byl další příkop.

Když v den 22. října 1645 prodléval švédský vůdce Torstenson na 
Litomyšlsku, chystaje se ku pochodu na Pardubice, rozvalovali sousedé 
k rozkazu místního velitele hr. Strassolda znovu domky, po r. 1639 
na spáleništi Dlouhého předměstí spoře vzrostlé. Současně však strhovali 
také dosavad nedotčené grunty na předměstí Bílém4) za řekou. Po útoku 
Švédův na vnitřní město, z části vypálené,6) napočítalo se za Chru- 
dimkou zkažených domů a dvorců- šedesát šest. Zvlášť veliká škoda 
vzešla zkázou sladovně6) a pěti mlýnům.7) Bez pohromy zůstal v této 
straně bezpochyby jen židovský hřbitov, r. 1624 nedaleko Nového rybníka 
zřízený.8) Většina mlýnů roubila se  záhy opět pro nejnutnější potřebu. 
Rumy z ostatních zbořenišť obracely se však na zesílení dosavadních 
valů místních i na stavbu šanců nových. Pracovali tu v hojném počtu 
„šancknechti“, které sháněl hr. Strassoldo patenty po dalekém okolí. 
Pardubčané přispívali nejen ruční prací a potahem, nýbrž i obecním 
lesem, zahradním štěpím a obecními penězi. Čerstvé okosy šancovní 
kryly se drnem z pastvišť a pýřavkou, na prsní zdi rozkopávala se 
i uliční dlažba.9)

V časném jaře roku 1646 stavěla pevnostní správa „šanc“ od Bilé 
brány podél Struhy městské až ke spálenému mlýnu při Chrudimce. 
Pro ulehčení práce zastavil velitel dne 26. května ve Struze i tok vody 
k městu.10) Do 26. července zřídil se před mostem rozložitý citadel 
pro těžké kusy a při něm příkop 5 loket široký.11) Proto posunula se 
stará cesta od Bilé věže k mostu —• kdysi těsně při domech, o Struhu

')  Š anc rozkládal s e  na m ěstišti domů B ílého nám ěstí čp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14. (P očet m. 1. c . ; Kn. grunt.; Urbář od  r. 1588 I. c.)

2)  č p .  28 v Arnoštově u lici.
3)  „D ne 2. D ec. 1644 Matěji Holuboví (p lacen o) od udělání 2 pantův velkých  

k dveřům na šan ce za Kotlářovi“ (s ic i) .
*) Urbář od r. 1588; Rkps B 41  1. c .)
) D ne 24.—25. října 1645. (D ílu  I. D ějin  Pardubic str. 119—121.)

f) D n es čp. 5 —7 na Bělobranském  náměstí.
’) U rbáře; Gruntovní kn.; V še lija c í přípisové 1. c. 94; Káblik 1. c. 412.)
8)  V iz dílu III. str. 114; Rkps B 41 1. c.
*) Pro zám eckou fortifikaci brala s e  dlažba již roku 1643 s  cesty  od  Labského  

m ostu až po Bílou bránu. (Viz priv ileg ia  Leopoldova I. c .; P očet 1. c .)
10)  „Jednomu Fendrychu dragkonském u, když pro vyzdvihování šancův za Bílou  

branou voda sražena byla a do m ěsta jiti nem ohla, aby s  šancem  p osp íšil a vodu  
pro pivovar do m ěsta pustil, 30. Juli dáno 6 zl. rýnských.“ (P očet 1. c.)

u )  Na Bílém  nám ěstí na m ístě čp . 138, 139, 140, 141, 142, 143.
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městskou se opírajících, značně k severu, brázdíc zbytky spáleništ při 
zámeckém příkopu, pokud je nepohltil již dříve šanc.

„Rondely“ na pardubských předměstích zesílily bezpečí vnitřní 
pevnosti; kazily však stavební ruch ve svém okolí skoro sto let.

Město v hradbě uchovalo si sličnou tvář z dob předešlých až do 
času ostřelování ohnivými kulemi z švédských kusů v osudné noci 
25. října 1645. Nepřátelský oheň po sedmihodinném útoku zanesl zkázu 
i na chlubný rathúz, klášter, hlučné mlýny, pivovary a valnou část sou
sedských gruntů, „takže toliko málo něco domův chatrnějších a kostel 
farní před ohněm zachován jest“.1) Toho dne zhasl příslovečný lesk 
Pernšteinských Pardubic.

Zbytek „šance za k lášterem “ s  „Říčkou“ 
(západní) do r. 1910.

*) Srov. dílu I. str. 120— 121.



HLAVA IV.

OBNOVA MĚSTA PO  VÁLCE TŘICETILETÉ.
(1646—.)

obrý vzor chuti k novému životu ukázali par
dubští konšelé. Hned druhý den po odchodu
nepřítele čistili ohořalé radní komory, v únoru 
r. 1646 načali prestavbu rathúzu a od konce 
dubna roubil Petr Machek, tesař, radní krov
i věž.1) Současně na obecní groš zdvihaly se
pokažené pivovary, masné krámy, spojené
opět s kutlofem, i obecní a Podvalchovní

mlýn.2) Minoritě opravovali svůj pokažený kostel. Méně schopni k boji 
s neštěstím byli zchudlí sousedé. Na předměstí Dlouhém, uprostřed 
rumoviště, lípali z bachořic a drva chudé chatky usedlíci dva, na 
předměstí Malém sousedů sedm. Původní rozsah domů, do podval 
rozvrácených, shledával se namnoze svědečně. Roku 1653 shořela pern- 
šteinská zvonice při kostele děkanském a v 1. 1660—1661 pokazila
se vichrem i bleskem Zelená věž. Protože však „triumph a vyhlašování
svatého pokoje“ koncem července r. 1660, v Pardubicích zvlášť slavené,3) 
vyluzovaly naději v lepší časy, vydával od té doby s větší ochotou zna
menitý peníz na obnovu svých stavení nejen sbor konšel, nýbrž i měšťané 
a zvlášť zámek. Příkop hradní změnil se r. 1662 značným přítokem 
vody opět v širé jezero. Tentokrát však ne pro ochranu zámku, nýbrž pro 
pohon v nové papírně a tříselně, jež merkantilní snaha dvorské komory
usadila za Zábražím tak jako nový pivovar „na dolní plac“ v zámku.

Do konce století sedmnáctého rozkvetly na štítech domů městských 
úhledné barokní voluty a s mnohých stěn lícních hned od r. 1649 zíraly 
pestré medailony světců v bohaté spleti rýsovaného věncoví.4) Touha 
po architektonickém souladu opatřila r. 1695 nové výzdobě „rynku“ i za
jímavý střed — Mariánský sloup, vtělivši do něho pamět na děsivý mor.5)

Stavba domů prováděla se  pod správou obecních starších a ve snaze 
o sličnost celku. Liknavé sousedy důrazně pobízel konšelský sbor. „Dne

') S rovnej dílu II. str. 8—10.
2) Srovnej dílu I. str. 124, dílu II. str. 115.
3) „M ajíce sv. pokoj vyh lašovati“, koupili konšelé (za 12 kr.) „21. Jully (1660) 

jednu kůži vydělanou na buben i strunu k napravení bubnu“. „Při tryumphu a vy 
hlašování sv . pokoje: pro mušketýry, kteří sa lve  dávali při Tedeum  laudam us — za 
6 věder piva vydáno 8 zl. 15 kr. P ro pana purkmistra, pány starší ob ecn í jest vzato 1 vědro  
vína za 5 zl. 30 kr.“ Za prach platilo s e  6 zl. 30 kr., za 5 svazků luntů 30 kr. (P očet I. c .)

‘) Letopis (1649) k m edaillonu na dom ě čp. 90 si. přidaný zkažen byl teprv po převratě.
')  Z roku 1680.
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1. Juni léta 1685 Jiří Lhoták, Jan Kuděj, Václav Bareš a Pavel Vondrák 
na poručení do rady (jsou) obesláni, za příčinou vystavení štítův na 
domích1) a napomenuli, aby je  stavěli co nejdřív. Pokudž tomu nařízení 
zadosti činiti chtíti nebudou, že jim jedna i druhá živnost městská zhájena 
bude“2) Když soused Martin Šá- 
rovec při roce 1690 „svůj nový 
dům3) nad předešlé starodávní 
(zadní) stavení zvýšil na škodu 
Chrámu Páně sv. Bartoloměje 
a domu sousedky M. Stumfové 
vdovy, pro neposlušenství a ve
liké trocování i že toho svého 
zadního stavení při svém domě 
snížiti nechce, — nemá z ar- 
restu rathausního bez vůle P.
Purkmistra vycházeli, dokud to
ho napraviti nedá.“4) K opravě 
domů potřebnějších sousedů 
pomáhal úřad konšelský i po
volením mimořádného šenku 
vína. Dne „7. Septembris (1685) 
páni dopustili Jiřímu Tichému 
první šenk vína s tím napome
nutím, aby se budoucně k tomu 
času dobrým a chvályhodným 
vínem zaopatřiti hleděl a při 
tom tu lomenici mezi jinšími 
vystavenými štíty na ohyzdu 
města stojící podle předešlého 
kolikerého v radě napomínání 
sníti a na místě té nový štít 
zároveň s jinšími sousedy též náležitě vystavěli dal.“5) Roku 1689 půj
čili takové právo Pavlu Kopeckému s „napomenutím, aby on dům, který 
velice nebezpečný jest, by se skrze jeho rujnu jinším sousedům na domích 
žádná škoda nestala, skutečně a tím dříve napraviti dáti neopomíjel.“6) 
Konšelská podpora toho druhu zůstávala však bezpochyby výjimkou.ý

Zdá se, že k předním strůjcům výzdoby štítů hned po válce třiceti
leté slušel zednický mistr Václav Raysik8) a malíř Bělský. Vedle těchto

') Č p. 60—62 v náměstí.
-) Protokol radní v m. m. (Listář.)
3) Č p. 88 v Bartolom ějské ulici.
*) Protokol radní z 8. a 10. listopadu 1690 (m. m.).

6—°) Protokol radní v m. m.
')  Roku 1708 „Jan Kraus, barvíř, na (k onšelsk ý) dotaz, zdali při svém  dom ě  

v rynku (čp . 60) štít stavětí míní, (od p ověd ě l,) že by štít stavětí neopom inul, pokudž 
by s e  mu várka k tomu připustila. — Jest uvážení témuž oznám eno, aby s e  p řece  
k takovému stavení chystal.“ (C om p. IV. 107 I. c .)

8) Viz článek o  věži Zelené v „Hlavě VI.“



na zdejších stavbách pracovali zednici: Raysik jan, Matěj, Jan Hájek, 
Václav Hrbek, František Kraumír, Kašpar, Polyna, Vít Strnad, Kryštof 
Jbryk; z cizích docházeli do města na práci Jakub, zedník Rymen-

ský i Andreas z Chrudimě. Zvláštní 
místo mezi nimi má obnovitel věže 
Zelené mistr Štefan Vokníř (1662).1) 
K mladším cechovníkům náleží Zik
mund Meisinger. Méně vyniklo tehdy 
dílo kamenické. Nejkrásnější plod 
tohoto řemesla, sloup Mariánský 
v rynku z r. 1695, nemá původce zná
mého. Pokažené dlažení válkou tři
cetiletou částečně opravoval dlažič 
Jan Hájek2) s Jiříkem Bydžovským,3) 
tesařské dílo svěřovali Pardubčané 
Jakubu Hrubému4), Tobiáši Zamber- 
skému, Petrovi a Pavlovi Machkovi, 
Matěji Svobodovi, Janu Janáčkovi;5) 
zv mladších byl obecní tesař Lukáš 
Černý.6) Z truhlářů doby tehdejší 
znám jest Jan Khyrbik7) a Jan Pulstr,8) 
ze sklenářů Jan Kába a Jan Špoula. 
Mezi zámečníky čítali se v 1.1635 až 
1642 : Kašpar Koutník, Jan Hausman, 
Pavel Proud, Petr Pelle, Jan Cyrus, 
Zacheus Brandejs; k mladším mist
rům do konce XVII. století slušel 
Václav Krátký, Jan a Kryštof Nanka. 
Vojnou pokažené mlýny nově usta
vovali sekyrníci - mlynáři: Bartolo
měj vLeden a Mikuláš Knotek.9)

Čas zanesl změny i na Malé před
městí někdy „Mejtským“ zvané.18) 

Starodávný dílec městský „Mezi branami“, od r. 1643 zhroucený a plný 
obšírnými šanci, oživoval velmi zvolna a to jen podél zámeckého pří
kopu. Mezi tímto a šancem, kryjícím původní čela domů, vyrůstala nová 
stavení; pro zábor prostoru fortifikací byla však značně skrovnější.11) 

’)  P očet 1. c.
-') Roku 1636 dlažil cesty  kamenem za Bílou branou.
) Týž opravoval r. 1636 cestu za Z elenou branou.

*) Roku 1635—45.
‘) Roku 1644—47.
')  Roku 1658—91.
7) Roku 1646.
*) Roku 1660.
’) Počet.
Viz o  živnostnících v ice v Dějin Pardubic dílu V.

10)  Rkps sign . D 4 5  z 24. dubna 1724 v m. m.
u )  „Vejchoz" z 2. D ec. 1701. (C om p. IV. 57.)

26 Hlava IV. Obnova m ěsta po vá lce třicetileté.
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Zbytky šanců, příkopů a valně rozšířená cesta k mostu zabíraly velikou 
část bývalých gruntů, změnivše svým rozsahem původní úzkou ulici mezi
Bílou věží a „mostem mezi mlýny“ 
ského náměstí. Drobné chaloupky 
ukazovaly se  tehdy již i za zru
šenou branou Sedlářskou a při 
dvoře Vystrkově. Tu na rozcestí 
k Chrudimi a Mýtu od roku 1710 
skvěl se  leskem stavitelského umu 
roztomilý „ K o s te líč e k “, jehož 
tvůrce, mistr Jakub Pěšina, upravil 
bezpochyby také hned blízko sto
jící „zámeček Breffinův“1) a snad 
i kapli sv. Josefa za labským 
mostem.2)

v oválnou plochu nového, Bělobran-

Barokové tvorby v severový
chodní části zámku byly jediným 
světlým podnikem v předsevza
tých přestavbách pernšteinského 
dědictví. Opětné vysušení záme
ckého příkopu a zrušení panské 
papírny způsobila prosba usedlíků 
v domech Kostelní ulice, příkopní 
vodou v základech ohrožených.

Dům čp. 41. v Pernštýnské u lici.

Války Marie Terezie s Frid
richem Pruským zastavily vývoj 
stavební a zavinily zkázu několika 
gruntům u Bilé brány a labského 
mostu. — Teprve ve svém konci 
přinesly tyto trudné časy městu 
i předměstí nový stavební ruch.
Na pardubském „rynku“ po r.1760
přestavuje heřmanoměstecký „baumistr“ František Jedlička s tesařem 
Kreisingrem hospodu „U beránka“ v nový radní dům.3) A Jakub Teplý, 
místní „štukatér“, zdobí tvář radnice hýřivou zdobou rokokové plastiky. 
Roku 1777 združil na podstavci Mariánské statue rušným životem dýšící 
skupinu národních světců a ostatek času věnoval zkrášlení četných domů 
„v rynku“, jenž zhyzdil se 2. července 1751 řadou patnácti domovních 
spálenišť od věže Zelené až ke klášteru.4)

')  Mylně zvaný dnes „Březinovou tvrzí*.
2)  O  d íle Jiřího Sych rovského ( —1723—) a Jana W ernera (—1741—), místních  

vrstevníků Jakuba P ěšiny, není p o  ru ce zpráv.
a) Potřebný peníz na stavbu platila „C assa  tácovní*. Ještě koncem  roku 1772 

po předchozích  splátkách zůstalo dluhu 1.358 zlatých 51 krejcar 37g denárů. (P očet  
z r. 1768 1. c . a d alší.)

*) Byla to čp . 53—67. Šest dom ů bylo  sneseno . (Káblik 1. c. 344.)
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Na bývalém parkánu a valu městském budují se r. 1776 „militární 
stáje“,1) při Karlově ulici „vojenské pekárny“ a v ulici Úzké „mili
tární světnice“. Rozkopané „rondely“ poskytly stavebního místa nejen 
těmto státním stavbám, nýbrž také četným domkům soukromým.2)

Pilně opravovaly se cesty k zalidňovanému venkovu,3) podělené 
novým jménem „silnice Vídeňské“*) a „Slezské“.5) Novými názvy honosí 
se  v té době také ulice městské s domy, od r. 1770 náležitě číslovanými.

Když poslední léta osmnáctého věku zanesla do města vítězný sklon 
k empiru, smířil se s ním i zestárlý mistr Teplý (?) a vtělil jej na některé 
patricijské domy na důkaz pružné tvořivosti svého životního podzimu.6) 
S naším slavným sochařem soutěžil až do svého skonu i městecký 
primas-stavitel Jedlička nejen v městě,7) nýbrž i na Pardubském ven
kově.8) Z domácích mistrů zaměstnáni byli živností zednickou: Josef Bed
nařík, Jan Sekán, Fr. Novák, Jan Vaněk, Frant. Horáček, Václav Rezler, 
polír a j. Význačnějšími vrstevníky jejich byli: dlažič Jiří Vondráček, 
mistr tesařský Jakub Kreisinger9) a Ignác Pabl, truhlář Frant. Smrček, 
Ferd. Řemeslo, Martin Cerekvický a znamenitý hrnčíř Jan Ant. Merkl.10)

Výzdobu štítů hliněnými vázami šířil hrnčířský mistr Karel Holík.11)
Nové části městské vyvolány byly v letech 1778—88 Raabovým 

systémem, v Pardubicích zvlášť důsledně prováděným. Rozdělené po
zemky dvoru „Vystrkova“ měnily se v staveniště sousedů „familiantů“ 
„U kostelíčka“ a ve Vystrkově (pozdější Familii). Ve zrušeném dvoře obec
ním vzrostla skupina domků a stodol, dodnes částečně uchovalých. Roz
prodané nivy při boru Jesenčanském zlákaly četné zájemníky k základu 
Jesenčanek.12) V „Nových Pardubicích“ za kostelem svatojanským přibyl 
ke zrušenému dvoru klášternímu a protějším stodolám dvůr „Na ptáku“ 
a v pozemcích přerovských r. 1791 Kablikův dvůr při kapli sv. Trojice.13) 
Krutě působii Josefinismus na dosavadní úpravu v zámku Pardubském. 
Prostorné síně pernšteinské drsně měnily se  jako nepotřebná veteš

') Kasárny pro jezd eck é koně. V ojáci bydlili původně v dom ech měšťanských, 
později ve „světnicích militárních".

K stavbě kasáren užilo s e  kam ene z rozvalené vn ější zdi hradební. Prstí valu 
vyrovnal s e  och oz podle kasáren. Roku 1788 byl tento „parapet“ vydlažen. K děkanské  
hrázi sestupovalo s e  z kasáren p řes Struhu po dřevěném  m ostě. V oda do kasáren  
sváděla  s e  z Chrudimky.

2) R ondel na O lšinkách za klášterem  prodával s e  r. 1782 na staveniště jo s . B ed
naříkovi a Janu Steinerovi. (C om p. V .; M anuale z 21. listopadu 1782 str. 223.)

a) Parcelací panských pozem ků a zakládáním  četných vesn ic. (Viz dílu I. str. 174—8.)
‘) Bývalá „cesta Mýtská“.
‘) C esta  Sezem ská.
e) Zemřel 20. ú n ora .1802 741etý.
7) Stavěl čp. 94 u „Židova“ r. 1781.
9)  N a př. na k oste le  v B ohdanči. Zem řel r. 1800 671etý.
s) Srov. dílu II. str. 11.

10) Srov. dílu II. str. 12.
u )  Roku 1824 usadil vásy na dům čp. 113 „Pod sklípky“, v němž bydlil. (Liebichův- 

Potěšilův A dresář m ěsta Pardubic z 1911 1. c .)
\£) Roku 1821 zvaly s e  mylně „M alé Jesničánky“.
Č ástečn ě osad il s e  prodejem  půdy i ostrov „Na vrtálně“.
13) Matriky; Kn. grunt.; Č ervenkovo Popsání I. c. 109; Káblik 1. c. 63.
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Chrudimku, od níž upravila se  pohodlná stezka ke „Kostelíčku“.1) Tu 
vyzdobil r. 1819 plukovník Saiman2) stromořadím a načal tím osázení 
Malých Olšinek, jež r. 1823 pílí horlivých zájemníků a patrnou podporou 
občanstva přetvořilo tamější pastviště v oblíbený sad. Povzbuzen jsa 
myšlenkou zdejšího rodáka JUC. Peregrina Kulhavého, podnikl magi
strátní rada Jindřich Jelínek hned zjara toho roku v upřímném nadšení 
obtížné dílo, vyrovnávaje prohlubněmi rozdrásané prostranství mezi zru
šeným dvorem „Vystrkovem“ a Chrudimkou pro širou, obdélníkovou 
osnovu topolových alejí.3) Počátkem r. 1824 sázel rada a purkmistr 
Jelínek se svými přáteli topolové stromořadí od Zelené brány podél 
kaple sv. Marka k lázním sv. Trojice.4) Z díla těšili se tak vroucně, 
že podrobný záznam o něm vepsal jim magistrát i do knihy pamětní.5) 
K těmto stěžejným počátkům připojila se záhy topolová alej od kaple 
sv. Marka kMateřovu, kPopkovicům a v městě mezi Bubenčem a mostem 
labským.6) Dobře pomáhal v té stránce „Alejový fond“,7) školní za
hrádky, založení školek městských8) a po r. 1850 vrchní dozor okres
ního hejtmanství.8) Pilně zdobilo užitečnou vegetací oblast svou i panství. 
Zámečtí úředníci spokojili se do r. 1836 zahradní úpravou hradebních 
rondelů, z nichž těžili v nedostatku jiných služebních zahrad. Veliká 
změna ve vzhledu zámeckých valů nastává však od r. 1836. Tehdy pro
hlásilo královéhradecké fortifikační ředitelství, že Pardubský zámek ne
pokládá se  již za vojenskou pevnost. Panská správa, opírajíc se o toto

*) Val za zahradou zrušeného kláštera (r. 1787) přičetla si N áboženská matice. 
K nářku soused ů , kteří chtěli jej koupili v m ěstském  důchodě právem  zákupným, 
rozhodli k on šelé  „8. Marti 1787 vyšetřiti, zdaž a jak é právo k těm válům o b ec  městská 
m á“. (C oncl. ddto 12. dubna 1787.) Roku 1794 zakázalo panství op locovati klášterní 
val. (C om p. VI. 122.)

2) Z m ístního kyrysnického pluku Summariva.
3) K jelín kově vřelé výzvě slož ilo  soused stvo  r. 1823 na úpravu sadu  312 zl. 25 kr. 

vídeňské m ěny. Panský berní Jan Josef ryt. z C lannerů získal od  vesničanů v ice  než  
400 povozů k dopravě prsti, a podobnou službu poskytli také místní držitelé koní. 
M. r. Fr. Č ervenka vyměřil cesty , Ant. Bubeník, c is . mlynář, daroval potřebné dříví 
na lavičky, obchodník  V incenc D om ažlický věnoval barvy pro nátěr, Fr. Č ervenka  
napsal varovné tabulky a j. (Kn. Brunátné nové vejchozôv sig . G 101 1. c. 86 násl.)

*) O bnovenou sbírkou vytěžil J. Jelínek 135 zl. 45 kr. a jinou hmotnou pom ocí 
přispěli opět četn í příznivci.

5) Knihy Brunátné I. c.
6) O živení nových siln ic  stromovím i osázen í hory Kunětické podnikal zvláště 

ryt. Clanner, panský vrchní. (V iz článek J. Sakaře „Okrasné snahy m ěsta Pardubic“ 
v Památníku Okr. sp. v Pardubicích r. 1927.)

7) U kládal s e  v něm peníz za prodané o v o ce  v m ěstských strom ořadích, taxy 
za dovolen í k sňatku a j.

8) Zahradu „císařskou“ u hlavní školy založil purkmistr Per. Kulhavý roku 1850. 
(Viz dílu III. str. 157, 158.)

9) O kresní hejtmanství žádalo výroční zprávy o  sázení stromů, vybízelo ob ce  
k doplňování stromořadí, sbírání housenek a oznam ování osob  o  sadařství zaslou 
žilých. Ty potom  odm ěňovalo písem nou pochvalou. V Pardubicích pochvalný dekret 
obdrželi: Em. Nettl za o sázen í pustého pozem ku u domu (1859), V áclav Bubeník  
a Peregrin  Kulhavý (1861) „za činné vynasnažení při štěpařství“. (Protokol radní 
z r. 1857, 1859 a 1861.)

Bez úspěchu byla výzva c. k. okr. úřadu (1863) pěstovati m oruše a bource. (Prot. rad.)

30 Hlava IV. O bnova m ěsta po vá lce  třicetileté.



sdělení, odhodlala se při současné opravě hradebních zdí také k důstoj
nému zvelebení pustých valů. Na jejich rozšířených korunách protáhly 
se schůdné pěšiny a valové okosy pokryly se 1200 ovocnými stromy 
i 1600 trsy vinné révy.1) Roku 1851 věnovalo Pardubské panství obci 
devadesát devět líp na osazení cesty od hotelu „Veselky“ až ke kapli 
sv. Marka.2) Za kaplí byla alej třešňová. Méně ochoty bylo k osázení 
silnice hradecké a ke Chrudimi. Tamější stromořadí opatřil městský 
úřad r. 1852 až po dvojí výzvě c. k. okresního hejtmanství.3) Patrné 
obliby ztrácela starší výzdoba silnic topolem. Proto po zániku Jelínkova 
stromořadí ke kapli sv. Marka chlubila se na východní straně města 
topolovou alejí do r. 186vl  jen silnice sezem ská; topolové skupiny při 
vojenském cvičišti, na Culičkách a při cestě mateřovské kácely se  
v l  1864—1866.

Stavba státní dráhy z Vídně do Prahy způsobila Pardubicům nový 
směr v životě i v stavebním díle. Nádraží na západním území stává se  
jádrem „Nového města“, které již r. 1845 načínalo se  v těsné blízkosti 
trati stavbou „Pošty" a nádražního hostince.4) Vzrůst nové čtvrti, upra
vované podle plánu guberniem schváleného,5) budil odvahu k nenáhlé 
přestavbě starožitných hospod a starých usedlostí na hlavní ulici od 
nádraží k věži Zelené. Tehdy oživovaly a hodnotily se polní lány i za 
železniční tratí. R. 1855 prodávalo město ponurý hřbitůvek delinkventů 
„Na spravedlnosti“,6) v 1.1856-66 jednalo se o vojenské cvičiště u „Pře
loučské silnice“ místním husarům7) a na konci r. 1856 načínali v těch 
stranách sdružení podnikatelé Lanna a Klein stavbu dráhy z Pardubic 
k Liberci.8) Důsledkem toho stavělo se (v r. 1858—9) nové ústřední 
nádraží, jež vynutilo si částečnou změnu rozvodu starších ulic a cest.') 
Ty zvláště od r. 1869 ožily výstavbou cukrovaru, pivovaru a ostatních 
továren v jejich sousedství.

Rozšíření stavebního prostoru i zájmům vojenského cvičiště obětován 
jest Jesenčanský bor.18)

1) Tehdy také zazelenaly s e  štěpím  nově osázen é boky rozpadávající s e  hory 
Kunětické. (Pam ět. kniha zám ecká v m. m.)

V m ěstě Pardubicích  vysad ilo  s e  od podzim u r. 1838 do jara 1839 786 stromů, 
v B ohdanči 1369, na panství Pardubském  26.328, na statku M edlešickém  253. (P ou čn é  
a zábavné listy pro hosp od áře a řem eslníky v Č ech ách  II. roč. V Praze r. 1840.)

2)  Prot. radní z r. 1851.
3) K dotazu okresního hejtmanství z 25. května 1852 od povědě la  Pardubská ob ec, 

že toho roku vysadila 185 švestkových  stromů, 128 kanadských topolů a 244 lípy. 
V lesn í šk o lce  m ěla 3120 topolů, 1200 kaštanů a 200 dubů. Kromě toho požádala  
panskou kancelář o 4 kopy lipek. Lesní kultury (břízek  a borovic) vysadila asi 15 strychů.

V podzim u 1852 osad ily  s e  „Z elenobranské o b c e “ vrbou. (Protokol radní.)
*) Roku 1843—45.
s)  Roku 1863 žádal úřad m ěstský o op is guberniálního souhlasu  s „nákresem  k zř í

zení n ového m ěsta“. (Protokol radní z 10. února 1863.)
°) Roku 1855 koupil Ant. V endl, přední stavitel v m ěstě, díl ob ecn í „pastviny 

S praved ln osti“. Sáh čítal s e  za 50 kr. (Protokol radní.)
' )  Protokol radní z 28. května a 10. června 1856.
8) D n e 29. p rosince 1856 darovali místním chudým  50 zl. (Protokol radní.)
’)  S iln ice  přeloučsk é a cesty  m ateřovské.

10)  V letech  1866—71. (Prot. radní z r. 1866 a z r. 1871 sb . z.)
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Protože patrná chut k stavbám na Novém městě byla větší než zá
soby hmotných prostředků, vyhověla obec r. 1877 žádosti stavebníků 
o stavbu domů přízemních s připraveným základem pro nástavbu prvého 
patra.1) Rozhodnutí způsobilo na staveništích čilejší ruch, avšak také 
upřílišněnou extensitu, ztěžující do budoucna rozvod kanalisační a 
vodní i dočasný odsun velkoměstského výrazu nově budované čtvrti.2)

Zhodnocení strany nádražní zlákalo také sousedy v Karlově ulici k žá
dosti o úpravu této staré části městské. R. 1874 odkázala městská rada 
žadatele k trpělivosti.3) Omluva byla poctivá pro očekávané změny 
v širém prostoru pod hradbou městskou zrušením starých jezdeckých 
kasáren a připravovanou výstavbou nové budovy vojenské nad příkopem 
městským při ulici Karlově. Námět dozrál pro konečné rozhodnutí až 
r. 1895, kdy staré kasárny převzala obec,*) právě zaneprázdněná úvahou 
o vhodné spojení vnitřního města s oběma předměstími.

Po umlčení některých městských usedlíků, toužících (v r. 1882—86) 
po zlepšení svých hmotných zájmů i za cenu úplné neb částečné zkázy 
historické skupiny při bráně Zelené,5) otevřel se prostranný východ 
z ulice Kostelní k děkanské hrázi6) zbořením pernšteinských krámů 
masných (1883), přesunem dvora děkanství (1895) a jeho zahrady za 
městskou zdí.7) V témž čase po velikém ohni (1887) zmizel starobylý 
obraz nedaleké ulice Pernšteinské a Zámecké, kde dravé plameny po
kazily pět domů.8)

Městiště klášterní, od r. 1892 „Náměstím Komenského“ zvané,9) obdr
želo nový výraz základem školy reální (1863), botanické zahrady a rozve
zením zbytku valů.10) Léta 1890 způsoben jest zrušením Klášterní brány 
spoj jeho s hlavním náměstím. Výlom tento byl však prvým přímým 
úderem na půvab starožitného nitra Pardubic. Po vyvrcholení ničivé 
„úpravy“ města rozvratem staré radnice a tří sousedních domů, zkažených 
pro stavbu „úřední budovy“,11) zmírnila se  radní ochota hověti dalším 
prosbám o prolamování ostatních stran architektonicky uceleného „rynku“ 
Roku 1893 oznámené žádost některých občanů o spojení Karlovy ulice 
s hlavním náměstím došla sice na radnici příznivého sluchu,12) a po

') M em orab. m. 1. c . 1. 671.
2) Jest spraved livo  oceniti patrnou ostražitost úřadu m ěstského v šetřen í regulač

ního plánu. Když r. 1869 pristavoval M. T aussig v Nádražní ulici dům „přes čáru“, 
úřad schválil odchylku s  výjimkou, „kdyby jednou  regulirovaná linie byla tažena ke 
Karlově ulici, M. Taussig nebude oprávněn žádati náhradu za přestavbu od o b ce  
Pardubické.“ (Prot. ob. zasf. ze  7. června 1869.)

3) Prot. jed n . z 26. února a 2. května 1874.
*) D ne 24. října 1895. (Protokol jed n ací.)
5)  Srovnej dflu 1. str. 261.
')  D o r. 1888 panské, potom  m ěstské.
!) Prot. ob . zastupitelstva z 1. února 1888; prot. m ěstské rady z 23. března 1895.
Viz D . P. d ílu  III. 51. pozn. 3.
8)  Č p. 14, 15, 16, 17 a 19. (M em orab. m. I. 659.)
9) P od le  přání učitelského spolku „B u d če“. (Prot. jedn . m ěst.)

10) Prot. m ěst. rady z 18. června 1866.
u )  Roku 1892. (Srovnej dflu I. str. 261— 262, dílu II. str. 12.)
12) Prot. jed n . k 10. únoru 1894 (2— 96).
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L A B S K É  Z Á PL A V Y .

O kolí Kunětické hory.

Zámek Pardubský s e  zavodněným  příkopem .



M asné krámy nad „Sirúhou“ v 1. 1542—1883.



delším jednání i úředního souhlasu s průlomem v domě čp. 65;1) úmysl 
však se  nesplnil, a pozornost obecního úřadu obracela se2) spíše ku 
prosbě usedlíků z okolí „Haldy“, stavbou zemské donucovací pracovny 
velmi zmohutnělého,3) o kratší spojení se  středem města po nové cestě 
sadem Bubeníkovým.4) Počátek století dvacátého otevřel od reálky k této 
straně ulice dvě.

Těžší úkoly hromadily se  městské representaci z rychlého vzrůstu 
předměstí Zeleného. Do roku 1893 přetvořily se v úhledné spojky mezi 
Starým a Novým městem „Královská třída“ a ulice Smilova, srůstajíce 
záhy pospolu příčnou ulicí Jindřišskou, Sladkovského, sv. Jana a třídou 
Alžbětinou.5) Stavební ruch dotýkal se těsně již Doskočilových a Sych- 
rovského rolí mezi nádražím a tovární třídou Palackého a posléze 
vstoupil i do kraje vojenského cvičiště „Na Skřivánku“.6)

4) Prot. radní z 31. března 1897.
2) O d r. 1894.
3) V r. 1889—91.
*) Roku 1888 jednal O krašlovací spolek  m arně s m anžely Kučerovými o  postup  

domu č. 130 pro novou ulici ze sadů Bubeníkových do třídy Štrossovy. (Prot. jedn. 
O krašlovacího spolku.) —  Žádost mlynáře jelínka z 12. červen ce 1893 a B. Trojana 
z r. 1894 způsobila obnovu jednání.

P ísem ný odpor 72 poplatníků z B ílého předm ěstí, hájících staré cesty  k bývalé 
Bilé bráně, s e  zamítal. (Prot. jedn . z r. 1894, ob. zast. z 26. září 1894.)

Také zamítla se  v tém ž ro ce  žádost V. H. a spo l. o  zboření hradební zdi m ezi 
ulicí Zám eckou a Přihrádkem . (Prot. jedn.)

5) Jméno třídy bylo upom ínkou na příjezd c is. A lžběty do Pardubic 10. listop. 1874.
*) K nejpilnějším  stavitelům  domů soukrom ých, na překup stavěných, sluší stav.

Vendí, j. Spěvák, Fr. D esperát, Josef Janeček, J o se f Krudenc, Ing. V áclav Pavlíček  
a V. Kašpar. V konci sto letí devatenáctého a v prvých letech  věku našeho zvlášť 
podnikali: Ing. Josef N ovotný, Ferdinand Potůček, Fr. Leiský, Karel a Emil Kašpar, 
arch. B. Dvořák a stav. M anych. Z m ladších činností svou v století dvacátém  zna
menají s e :  K. Beran, Ing. V end. Dvořák, Jan Strnad, V. M edek, Ing. Fr. V eselý , Ant. Kra
tochvíl, Ing. lo s . Vebr, L. V. Hořeňovský, Ing. V. K adlec, a Ing. A. Žabka. P o světové  
válce přibyli: J. B ěloušek , V. Burda, Ing. R. G oldreich , V. Hořeňovský, K. Kohout, 
J. Krupař, V. Kříž, arch. O . Leiský, Fr. Prudič, J. Sed lák , Ing. K. Teplý, Jar. Brych, 
Jos. D obrovský, Fr. C hutic, K. Jirásek, V. Kašpar, J. Koníř, Jar. Matura, Ant. Minařík, 
Fr. Nekvapil, R. Pejřim ovský, Jan Petelík, Jos. Skřivánek, Jos. Skvrna, V. Svoboda, 
a V. Vávra.

Architektonické návrhy m ěstu rýsovali: arch. Schm oranz, V. Kaura, J. M ocker, 
Jan Vejrych, V. a O. N ekvasil z Karlina, stav. rada Jos. Fialka; pro stavby nové: arch. 
Jindř. Freiwald z Prahy, arch. C zask e a Polák z Loun, Lad. Machoň (Pardubčan) z Prahy, 
O sv. Polívka, Ant. B alšánek, Fr. Roith (Pardubčan), Jos. G očár, K. Řepa (Pardubčan), 
arch. B. Dvořák (Pardubčan), arch. L. Skřivánek, arch. Pavel Janák, arch. Ferd. Potů
ček  ml. (Pardubčan), arch. Kerhart (Pardubčan), arch. D . Jurkovič (pro Kunětickou Horu).

Plastiku opatřovali: prof. A. Popp, V. Amort, M. B aše  (z Pardubic), K. Pokorný, 
Jar. Skála (Pardubčan), B. V lček, Rakovnická šam otka, B. Kavka.

M osaikou zdobil akadem ický malíř Fijrster z Prahy.
N ástěnné malby provedl A. Häusler, J. B osáček , B. Dvořák, Jan Urban, K. Klu

sáček , Jano Kohler a j.
P ilně pracovalo s e  p od le  návrhů A lešových , V acátkových a Maixnerových.
D esk ové obrazy m aloval akadem ický malíř Fr. V. Potěšil.
Tepané práce v bronzu pracoval Fr. Kubíček a V. Č ížek z Pardubic. (V ice při 

popisu  budov.)
Z tesařských mistrů vynikal v půli XIX. sto letí Jos. Mrázek, Michal, František  

a Jan Č ihák, z m ladších Vine. Svatoň a Fr. P ech aň . V nové době Jan a V ácl. Polák, 
AI. M rázek, Fr. Zahálka a Fr. Křivka.
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Bylo nutno vhodně usaditi v tom okrsku také nové školní budovy 
a rozlehlé kasárny v náhradu za opuštěný byt pod hradbou městskou.1) 
Po dlouhém hledání věnovalo se jezdecké posádce trvalé bydliště v Pa- 
lackého třídě vedle starší školy obecné; pro státní školu průmyslovou 
a další třídy — obecné — rýsovalo se nové náměstí.2)

Dočasné kolísání městského úřadu v tvorbě pevného obrazu budou
cích Pardubic prýštilo z nedostatku dokonalejšího plánu regulačního,3) 
z tísně peněžní, kterou působila předchozí výstavba nových budov ve
řejných a doplňování dlažby;4) zavládla v domě radním i opatrnost, 
zplozená přísnějším soudem veřejnosti po některých těžkých omylech 
v přestavbě starší, cenné části města.5) Proto také po odstranění se
šlých kasáren s bývalých valů nerozhodlo městské zastupitelstvo o žáda
ném přídělu získaného místa na staveniště průmyslové školy,6) sokolské 
tělocvičny7) a městského musea;8) spíše snažila se  městská rada vyřešiti 
jen úpravu „Kasárenského kanálu“,9) dotazujíc se o tom názoru ing. 
Santučka.10) Byl to počátek zralejší práce, kterou obecní úřad načal 
pro praktické a krasochuti lahodící zužitkování této velevýznamné plochy 
fortifikační. Drobné situační studie v těch místech byly úvodem k celko
vému nárysu polohopisného plánu, jenž pracoval se r. 1908 — těsně 
před nástupem k nákladné úpravě městských řek.

Regulované Labe a Chrudimka11) staly se páteří příštích Pardubic. 
Darovaly nad jiné drahocennější prostor k vývodu malebných nábřeží,

')  Staré kasárny bouraly s e  r. 1896. (Prot. jed n .)
*) O  získáni potřebného pozem ku jednala o b ec  s  m ajiteli r. 1894, nabízejíc 2 zl. 

za čtvereční sáh. P o neplodném  sm louvání chystal s e  ob ecn í úřad m ísto vyvlastnili. 
Roku 1896 byl pokus o expropriaci místodržitelstvím zamítnut a m ěstská rada klonila 
s e  k názoru vytvořili nám ěstí rozměrů skrovných, neb  m ísto toho spokojiti s e  raději 
jen  širokou třídou. (Prot. m. r. a jedn . z let 1894, 1895 a 1896.)

Stejně těžce  hledal s e  pro nám ěstí vhodný název. M ěstská rada s  většinou staro
česk ou  jm enovala budoucí nám ěstí „Riegrovým“. Roku 1896, v čas vlády m lad očesk é, 
nazváno jest náměstím  „Poděbradovým “. P o r. 1910 nám ěstí zakládalo s e  j iž  na 
pam ět O . Trnky, pardubského rodáka, rak. ministra a příznivce města. P o  převratu 
nazval lid toto m ísto „Náměstím legionářů“. (Prot. z r. 1896 a j.)

з) O  polohopisném  plánu z r. 1893 viz úvod IV. dflu Dějin Pardubic.
*) Roku 1895 předláždilo se  hlavní náměstí, r. 1897 Alžbětina třída a u lice Štros- 

sova , r. 1898 třída Královská, r. 1914 u lice Jiříkova, H ostýnská a Hronovická. (Prol. rad.)
s)  Ještě r. 1896 rozhodla m ěstská rada podle přání obecn ího zastupitelstva po

bídnout! kom unikační odbor, aby vypracoval plán úpravy m ěstského příkopu, prů
chodu dom em  č. 65 (na nám ěstí) do Karlovy u lice a sd ě lil dobrozdání o prodeji 
stavebních m íst na zbořeništi kasáren.

D ne 9. února 1898 jednala však  již s e  stejnou och otou  o přání M usejního spolku  
zachovati při m ěstských stavbách starobylý ráz. (Prot. radní, jedn.)

Roku 1908 žádali akadem ikové o  zachování dom u č. 80/81 — opožděně. (Prot. rad.)
•) P od le žádosti ředitele m ěšt. úř. Roubíčka.
7) P od le přání „Družstva“.
“) Roku 1895. (Viz J. Sakaře čl. „M ěstské vlastivědné m useum “ ve „Věstníku Mu

sejn ího spolku“ z r. 1926.)
5) Příkopu m ěstského.

*“) Prot. m ěstské rady z 4. března 1896. (Archiv m ěstský.)
и )  V roce  1 9 0 9 -1 1 .

Stavební dílo po r. 1845. 35
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vysušily „Na žabinci“ rozsáhlou „čtvrt vilovou“1) a umožnily rozvod 
kanalisační,2) jenž současně se sítí vodovodní3) a elektrického světla4) 
ukojil hlavni podmínky zdravotně vypravené obce. Vykopávkou nového 
Chrudimčina řečiště naplněný příkop městský vytvořil nedoceněné plochy 
Žižkova a Smetanova náměstí pro rozvoj nejvzácnějších novodobých 
staveb pardubských.6) A ježto v posledních desetiletích obnovila se  
ve značném díle občanstva velmi účinná láska k sadové výzdobě města 
a jeho širšího lemu,6) přičleňují se nové Pardubice, zkrášlené vkusem 
dneška, důstojně k části staré, dýšící jemnou zdodou pernšteinských let.

1) Roku 1912 rozhodla m ěstská rada (d o  bud ou cn a) „nepovolovali ve  „V ilové  
čtvrti“ m alé stavby, nýbrž dvacetim etrové fronty, jak nálež í na hlavní u lice* . (Prot. 
radní ze 17. ledna 1912.)

2) Počátek učiněn jest r. 1897 v Královské třídě podporou usedlíků, r. 1902 v ulici 
Jindřišské a Jiříkově. N ejvětší díl k analisace, v ča s  úpravy městských řek, provedla  
firma JJrůza a R ozenberk podle dobrozdání prof. Hrázkého. (Srov. I. dílu str. 268.)

D ne 20. listopadu 1912 sd ě lilo  hejtmanství, že  je s t  povolena sub ven ce 18.000 K 
na kanalisaci Labské u lice. (Prot. radní.)

s)  Srov. D. P. dílu I. str. 268.
‘) O  Elektrických podnicích  m ěsta Pardubic od r. 1904 a 1911 viz dílu II. str. 124.
5)  Jest však upřím ně litovati, že  po zrušení mlýna „C ísařského* a „V alchy“, 

příkopu m ěstského a obou „Požeraček ”, vydán byl zániku i díl Struhy m ěstské mezi 
řekou Chrudimkou a u licí Pernšteinskou. — N ejzajím avějši části této vodní stavby — 
mezi ulicí Pernšteinskou a děkanským  kostelem  — zavázala se  obec šetřiti a opatřili 
potřebným proudem  vody s e  zřetelem  na svéráz okolí i pro stabilitu sou sed n ích  staveb.

Roku 1914 prodala s e  „Požeračka* sousedům  — sáh  za 14 K. (Protokol radní.)
*) Kromě „Sadů Bubeníkových*, r. 1879—80 nákladem  O bčanské záložny podle  

plánu choltického zahradníka Kouta založených, sádku, zřízeného před novom ěstskou  
školou (1882), při pomníku bratranců Veverků a před „V eselkou* (1882—1888), p éčí 
o b ce, O bč. záložny a zvláště O krašlovacího spolku, r. 1887 ustaveného, vznikla lipová  
alej na M asarykově (A lžbětině) třídě (1891), štěpnice na O lšinkách (1891), A lej B e- 
nedeltiho (1892), třešňový sad na O lšinkách (1894), březová alej od Jesen čan ek  
k hřbitovu (1891), strom ořadí javorů k Famílii (r. 1900 jako doplněk o v o cn é  a le je, 
r. 1863 vysázen é), sad  „Vinice* (1903—08), sad před „V eselk ou “ (obnovený r. 1910 
náhradou za předešlý, r. 1888 zrušený), sad  při m ěstském  divadle, zakládaný r. 1910— 12  
podle návrhu zahradního ředitele vinohradského Bafka V. Vackem z Pam ětníku, sad  
na „Matičním ostrově* a u sv. Jana (1911—14), pobřežní a le je  při Labi a C hrudim ce  
(1910— 13), jilm ové strom ořadí v ulici R ašínově (1911), hlohová alej v Sm ilově ulici 
(1912), březový hájek u hřbitova (1914), sad  na N ám ěstí čsl. legii (1913— 24) a pod le  
plánu zahradních architektů Bafka a V. V etešníka zřízený zámecký sad  (1925—).  
(Viz J. Sakaře čl. O krasné snahy m ěsta Pardubic v „Památníku O krašlovacího spolku*; 
Protokol radní; Protokol O krašlovacího spolku; M emorab. m ěstské I. Srovnej I. dílu 
D ějin  Pardubic str. 268.)
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Z Á M E C K Á  Č T V R T .1)

ZÁM EK.2)

řihrádek8) v konci ulice Zámecké jest nej
mladší částí Pardubského zámku. Byl mu do
datečně přidělen z území městského v 1.1500 
až 1515 a proti domům sousedským zpevnil 
se hradební zdí.4) Do svorníku nad gotickým 
vjezdem v hradbě vtesán jest pernšteinský 
erb.5) Hřeben zdi s řadou střílen v slepých 
oknech, pozdní gotikou neuměle zdobených, 
býval kryt podsebitím, dnes již sneseným.6)

Zdá se, že oheň, který r.1538 zkazil město, valně porušil i „Přihrádek“ 
a jeho nejstarší kus — „baštu“. Věk osmnáctý výzdobu pernšteinskou 
valně setřel a v století devatenáctém přestavbou východního křídla 
porušil se „Předhradí“ i základní ráz. „Bašta“ na vnější hrázi příkopu 
hradního u kořene mostu byla před úpravou „Přihrádku“ jediným člán
kem zámku na půdě městské.7) Nad jejím goticky sklenutým průjezdem 
zdvihl mistr Paul(?) před r. 1507 čtyřboký, jednopatrový trup na způsob 
pozdějších bašt v městě, dnes zaniklých.8) V prvém patře byla přední 
a zadní světnička, mající po jednom okně. Podkroví s věncem střílen 
(a snad i podsebitím) kryla střecha sedlová. Mistr Jiřík z Olomúce 
nasadil ohněm pokažené (?) baště renaissanční štít.’) Ten zhroutil se  
bezpochyby r. 1645 při obléhání zámku Švédy. Od těch časů má bašta 
sploštělý kryt.

Stavení „Přihrádku“, do trojhranu seskupená, pokud nežádala jich 
potřeba správy zámku, sloužila za byt dvorské čeledi. Hned vlevo

!) Č p. 1 —11, 87, 88 (Zábraží).
’) Čp. 1 - 8 .
a)  P ozdější název této části zám ecké jest „Předhradí“. (Č p . 5—8 si., 1 — 4 n .)
‘) Srovnej N ejstarší urbář (Soupis domů v m ěstě).
*) D o r. 1881 býval tu um ístěn také orel císařský.
Roku 1920 usadil s i lam M usejní spolek , nový zámku držitel, m ěstský znak.
')  Viz na str. 34 poznámku 4.
O  průlom zdi do kůlny panské jed n alo  s e  r. 1903. (Protokol radní.)
’) AČ. XVII. 239 k r. 1516.
") Nad průjezdem  připomíná s e  ještě  r. 1719 dřevěná, na řetěze zavěšen á mříž, 

s  dolními hroty ostrého kování. (Haubt-Inventarium 1. c .)
Dřík „Bašty“ (až po střechu) jest 13'3 m vysoký; (parapet s e  střílnami 1'2 m ). 

Šířka dříku 10'35 m. Světlost brány má 3‘7 m výšky a 3'25 m šířky, délka 10'2 m.
’) Obraz W illenbergův.



u bašty se  strany mestské přicházelo se1) po stupních do kanceláře 
sirotčí s dvěma světničkami klenutými a suchými sklípky. Světničky 
vyhřívala kamna zelená. Na soukromý písařův byt stačily komory sou
sední i v baště. Po válce třicetileté žil tu písař porybný, r. 1718 písař

obilní, po něm písaři hospodářské sprá
vy.2) V témž pořadí v přízemí byla dílna 
kovářova,3) kolářova a masný krám.*) Při 
r. 1735 změnily se kolářské a řeznické 
dílny ve vinopalnu, od r. 1745 upravil se  
tu pro nájemce vinopala i byt.5) Po pravé 
straně bašty v prvém patře žil roku 1718 
rybní pojezdný; na sklonu XVIII. století 
pojezdný lesní.6) Pod schodištěm k bytu 
písařovu bylo v starší době vězení. Po
čátkem osmnáctého věku skládalo se tu 
kovové náčiní, v konci téhož století pan
ská zvěřina.7) Při sklepě měl písař kan
celář. Ostatek přízemí zabrala koňská 
stáj a kolna pro vozy kotčí. Zahrádka za 
stájemi chránila se proti Bílému před
městí válem a proudem vodním, ze Strúhy 
městské podél Bilé brány do zámeckého 
příkopu svedeným. Při příční zdi hradební 

Bašta „Na přihrádku“ r.1542—1645. k městu byla sýpka s trojí podlahou. Vje-
jím přízemí měli úředníci koňskou stáj.8)

Mezi Přihrádek a hlavní skupinu zámeckých stavení položen byl širý 
příkop a mohutný val. Tento nasypal se podle strategických námětů 
Albrechta Diirera do nepravidelného čtverce, s okrouhlými „baštami“ 
v rozích a kamennou zdí prsní na vnějšku.9) Širokou nádrž zámeckého

') V d o b ě  pernšteinské.
a) Roku 1680 byl „tu bytem šafář, (který) grunty rolní k bývalému při předm ěstí 

pardubském  dvorečku Vystrkově n áležející řídí a op ravu je“. (Lysander, „Výtah urburní“ 
1. c .; Haubt-Inventarium I. c .; B eschreibung 1. c .)

3)  P o  r. 1778 najímaná kovárna m ěla dílnu, komoru pro nářadí a v prvém  patře 
obytné kom ory s  kuchyní, velm i s e š lé . (B esch reib un g I. c.)

*) L ysander 1. c.
5)  Roku 1796 vinopalně náležely  2 světn ice , dílna s  vodovodem , kom ora, sk lep  

a stáj pod  sýpkou . (Soupis panství Pard. z r. 1748 v lisíáři m. m.; B eschreibung 1. c .)
e)  Byt m ěl 4 světn ice, kuchyni, komoru, sk lep  s  ledničkou. Patřila mu i stáj pro  

dva koně a d vě krávy. (B eschreibung).
’) Sk lep  zval s e  v XVIII. st. „Elberkholler“. (Haubt-inventarium.)
") V stáji bylo lze umístiti 110 koní. R. 1796 stáli tu i koně vojenské. (B esch reib un g.)
’)  R ozloha zám eckého m ěstiště i s  příkopem  čítala 17 ha 4661 m2.
Příkop m ěl průměrné šíře 83 m. Roku 1796 zabral 58 měr 4 věrtele.
Oélka valu i s  baštami na straně jihovýchodní m ěří 292 m, jihozápadní 251 m, 

severozápadní 3111/" m, severovýchod n í 258 m.
Základna valu (dnešn ího) 40 m, šířka koruny 15 m.
V ýška valu při bráně 9'2 m, proti děkanství 13 m, proti Labi 14 m.
Výška prsní zdi při valu prům ěrně 6 m, šířka zdi při základu (prům ěrem ) 1'8 m, 

při hřebenu 1 m.
Průměr b ašty 72 m.

38 Hlava V. Zámecká čtvrt.
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příkopu nadýmala „Strúha“ před svým vstupem do města, posílajíc sem  
vodu po zvláštním náhonu podél (Bilé) brány. Na severní straně zámku 
vypadala voda do Labe.

Dřevěný most nad příkopem, „obdýlný“,1) uprostřed velikým Cru- 
cifixem zdobený, 
spojoval b aštu  
s jádrem hradu.
Na místě mostu,
1. 1804 povodní 
pokaženého, dal 
zámecký vrchní 
Frant. S těn ičk a  
v dalším roce na- 
vézti z naplave
ného písku mo
hutnou hráz. —
Ú pravná cesta 
na ní lemována 
jest kamennými 
chodníky a v stře
du jejím zdviženy 
jsou sochy svět
ců : Jana z Ne
pomuku a Fran- .N a  přihrádku“,
tiška de Paula.2)

Pernšteinský zámek, při r. 1500 příkopem i válem sevřený, otvírá 
se  k městu jedinou — „fortnou neb branou Labskou“.3) Stavení ob
šírné o jednom patře, od druhé půle šestnáctého věku sgraffitem kryté, 
vklíněno jest nad příkopem v těle ohradní zdi a zemitého násypu valu, 
až k střeše sahajícího. Zvoditý most, za noci kladkami do gotické brány 
přilehlý, spojoval za dne zámek s dřevěným mostem a „Přihrádkem“. 
Osamělým příchozím sloužila branka podle hlavního vjezdu i zvláštní 
můstek zvoditý. Kromě mostu zvoditého zavírala bránu těžká, dvoukřídlá 
vrata, plechem krytá a na šesti pantech do nitra se točící.4) Jiná, menší, 
těsnila branku. Nad vchodem vložili dal pan Vilém z Pernšteina r. 1511 
desku votivní.6) V průjezdu na pravé straně jest byt vrátného.6) V prvém

*) 40 sáhů délky a 3'/: sáhu š íře . (B esch reib un g z r. 17961. c .; Urbář Lysandrův 1. c .;  
Káblik 1. c.)

2)  Patron Stěničkův na m ístě B ožích  muk a p ozd ějš í kapličky.
3) Haubt-Inventarium 1. c .; A Č . XVII. 232.
*) Haubt-Inventarium !. c.
‘) H liněná, řím sou opatřená d esk a , ukazuje goticky zpracovanou p lastikou pověst 

o  původu šlechtictv í Pernšleinů. N ad  obrazem  čte s e  n áp is: Vilím z P ern štein a  a na 
H eltenšteině, n ejvyšší hofmistr království Č esk éh o  1511. D oln í lem d esky zd ob en  jest 
znaky pánův z Pernšteina, Lom nice, Šternberka a V artenberka. Pod nimi jso u  slova, 
obraz vysvětlující: V ojtěch z P ern štein a v ed e  zubra.

•) S  dvěm a světničkam i. V zad n í je s t  při stropě „p alan d a“ pro hradní stráž(?). 
P ro výzbroj byla tam uložena halapartňa a tři m uškety.
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patře „ostával písař důchodní“. Nad tímto bytem „bylo místo štukovým 
kamenem položené, po stranách prkny červeně natřenými obité,1) s stře
chou barevnou, šindelnou, kdež se  slady udělané sypaly“.2)

Branou vcházelo se na „dolejší plac“ — podhradí, „v němž mnoho 
vozů, přijíždějících ke dvoru JMC., státi mohlo“5) Z doby pernšteinské 
uchovala se  blíž „Labské brány“ „chaloupka, kdež (v sedmnáctém století)

bednář zámecký své obydlí 
a verkštat m ěl“. Roku 1680 
stálo na předhradí stavení 
veliké, jednopatrové, „ve 
třech úhlech pod střechou 
cihelnou“, jehož severozá
padní díl měl dvě spilky, 
klenuté, s prostrannou led
nicí. Nad ní byly sklepy 
dva, v nichž prachy sklá
daly se, s železnými dveřmi 
a okenicemi. Výše nad tě
mito byla prostranná síň 
se  světničkou a dvěma ko
morami písaře polesného. 
V též řadě dále k severu 
byl nejprve „ sta ro b y lý “ 

pivovar se  dvěma postranními sklepy. Roku 1680 měla tam správa 
zámecká „mlýn dřevěný, samoložný“ a skládku prken „pro spěšnou 
potřebu“. V edle (starého, zrušeného) pivovaru „veliký sklep —  ceych- 
haus“ skrýval „železo, olovo, granáty, kule železné do kusův a mušketů, 
složené vedle inventáře purkrabského“. Od dvorního rohu severního 
po straně severovýchodní šířila se „veliká marštal klenutá, — dobře 
na třicet koní a vedle ní dva sklepy, do nichž sůl k vystavování 
do vesnic z města Budějovic a díl z Prahy přivážená se  skládala.“ 
V sousedství byla „lázeň“ — „malá (před)síň klenutá a světnička s skle
pem, v které sloužící své prádlo měli“. Jihovýchodní díl rozsáhlého 
dvoru „při chaloupce bednáře“ zabral po roce 1650 „nový“ pivovar, 
„nehrubě veliký, s sladovnou a hvozdem, vše troje klenuté a nahoru 
světnice pro sládka“. „Nad vším stavením — od bytu písaře polesného 
(až k bednáři) byly sýpky, však vlhké, pod větrem ležící.“*)

Nad „dolním placem“5) k jihozápadu vypjat jest starožitný zámek. 
Od svého okolí dělí se hlubokým parkánem, jenž při svém vzniku v době 
Arnošta z Pardubic byl bezpochyby vnějším příkopem, přilehlým k hradní 
zdi. Tu na všech čtyřech rozích zesilovaly jednopatrové rondely. Dnes

*) P od seb ití.
2) Urbář Lysandrův I. c.
Ke vch od u  na va lech  přistaven je s t  v XIX. st. (?) přístěnek.
*) Lysander 1. c .
*) Lysandrův urbář 1. c .; Haubt-Inventarium z r. 1719 1. c.
*) V XVIII. st. „velkým p la cem “ zvaný.
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z Arnoštovy (?) hradby zbyl neporušen jen rondel východní. Od něho vybí
hají úlomky staré zdi k severovýchodu a jihozápadu, tvoříce nepatrné 
přístěnky nového zámku. Rondel jižní, se sklepním vězením, v pernštein
ské době nastaven byl 
druhým patrem; sever
ní zmizel již tehdy, zá
padní koncem XIX. vě
ku. S ním současně o- 
bořila se  i zděná spoj
ka hradební a zrušily se  
úzké dvorky, mezi ní 
a pernšteinskou novo
stavbou kdysi vzniklé.1)

Zámek V ilém a z 
Pernšteina, ve svých 
počátcích při r. 1500 
gotický a bezpochyby 
převahou jednopatro
vý, na vysokém pod
stavku, rozvinul se na 
městišti starého hradu 
uvnitř Arnoštových (?) 
hradeb . S tavba do 
čtyř stran, zvláště však 
při hlavní věži k seve
rovýchodu rozložená, 
ukazovala v severním, 
východním a západním 
rohu čtyřboké, dvou- R°ndel Arnoštův (?) z XIV. st. s  přístavkem z r. 1542.

patrové vížky a v nitru
svírala obdélný dvorec „plac hořejší“, „štukovým kamenem čtyřhranatým 
odlažený.“2) Do zámku vstupovalo se z předhradí přes parkán, původně 
snad po mostě zvoditém.1) Portál zavírají těžká, plechem pobitá vrata 
s malými dvířky uprostřed. Druhá a třetí vrata svírala střed průjezdu 
v mohutném sklenutí, s trojím gotickým polem a zdobnými svorníky.4) 
Po levé — jihovýchodní —- straně prvý vchod, bohatě rýsovaným ostě- 
ním obložený, sváděl do úzkého dvorku mezi starou hradbou a zámkem. 
Druhý — vedle něho — stejného dekoru, náležel nejobšírnější a nej
vkusnější gotické síni zámecké. Stěnu její mezi portálem a východní

*) K zaniklému dvořišti při jižním neb západním  rondelu  pojí s e  bezpochyby  
vzpom ínka na „katův d voreček “.

5) V XVIII. st. zval s e  „placem  malým*. Rozměr jeh o  je s i 16 m X  24 m. (Ly- 
sandrův „Výtah*; Haubt-inventarium 1. c .)

*) Rozpon parkánu (a  mostu) severovýchodního 11’6 m, severozápadního 11 m, 
jihozápadního 20'5 m, jihovýchodního 13’7 m.

‘)  V prvém svorníku vtesán jest pernšteinský znak, v druhých dvou putti s  bub
nem a polnicí.
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rožní věží oživují dvě Jrojkřídlá okna. Druhý pér oken hledí již k jiho
východnímu parkánu. Částečně uchovalá malba na středním štukovém 
pilíři i kasetový ornament v hlubokých výklencích při oknech zvyšují 
cenu této síně, jež v starší době pernšteinské sloužila významným 
shromážděním a snad i soudu. Mezi tímto sálem a hlavním schodištěm  
k patrům bylo vězení.

Na pravé straně od průjezdu za předsíňkou hleděla do předhradí okna 
ze dvou panských kanceláří. Stropy obou místností byly rovné, dřevěné, 
táflované(?). Sál prvý měl vchod na dvorec pod hlavní věží a čtyři okna 
k „dolnímu placu“. V zadní, rožní kanceláři bylo oken pět a vstup ke ku
chyni při dvorci ;*) jiný vchod sváděl k dvěma komorám, k severozápadu 
obráceným. Proti hlavním schodům vstupuje se k suchému, gotickému 
sklepu a dále vřetenovým schodištěm do zámecké věže — „hlásky“.

Nejcennější strana na „plače hořejším“ byla obrácena k jihovýchodu. 
V přízemí rozpínala se gotická arkáda v pěti obloucích a prvé místo 
při ní, blíž východního rondelu, věnovalo se zámecké kapli Sv. tří králů.2) 
Stojí na zvláštním podstavku, gotický strop opírá se o střední pilíř a ve 
dvou štíhlých oknech usazeno jest jemné skruží.3) Zdá se, že v nej
ranějším čase měla kaple i vlastní kryt.4)

S kaplí sousedila pod arkádami světnička a kancelář důchodenská 
s vlastní předsíní a podle ní hlavní schodiště k panským pokojům v ho
řejších patrech. Renaissanční portál v hořickém pískovci jemně rýho
vaný, s medailony i pernšteinským znakem v římse, přistaven byl k scho
dišti dodatečně v 1.1519—43. Poslední, nejjižnější vchod v arkádách pod 
panským schodištěm uváděl k předsíni prostorné kuchyně (?) panské,6) 
ke komorám čeledním a k vězení v jižním rondelu. Jihozápadní přízemí 
v „hořejším placu“ má čtyři tmavé komory. V západním koutě téhož dvora 
vstupovalo se goticky sklenutou brankou k obytným místnostem a k zá
padnímu rondelu, jehož přízemní kuchyně měla ohniště s komínem 
v středu klenby.6) Proto okolní zdivo škodlivě se sušilo a působilo trhliny 
luze závadné. Severozápadní přízemek zabrala chodba k dvorku a par
kánu, temné vězení a rozlehlá kuchyně zámecká „s velikými dveřmi

’) N ová doba omylem v iděla  tu „Katův d voreček “ —  místo poprav — a v ko
moře mučírnu.

-) Předsíň  kaple vytvořila s e  v XVIII. století z prvého pole arkády. Kované dveře  
přenesly s e  k předsíni z gotického sklepu v průjezdě.

' )  V inventáři z r. 1719 zapsáno jest tabernaculum s kalichem zlaceným , kříž 
dřevěný s  obrazem  P. M arie a sv . Jana a druhý m osazný, svícny m osazné 2, cínové 4, 
kazatelna, positiv s e  4 mutacemi, ornáty 2 m odré, zelený, červený a jiný s e  stříbr
nými stuhami, červený talíetový s  květinovým obrazcem , černobílý, „černý M ateri“ 
s  bilou krajkou, všecky s  příslušenstvím . V dostatku bylo také bilé prádlo. (Haubt-Inv. 1. c .)

4) Viz W eizer u. W e lte s  Kirchenlexikon, h eslo  „Kapelle“.
") Pro nejstarší pernšteinskou kuchyni není po ruce bližšího souvěkého popisu. 

Zdá se  však, že byla s  bytem páně v těsném  spojen í; zastřený (d n es) otvor z pern
šteinské tabulnice (?) do ié lo  m ístnosti byl, tuším, upraven pro výtah jíd el. Snad sem  
také táhne s e  pozdní Lysandrova nejasná vzpomínka na „druhou kuchyni při velké  
síni hejtm anské“.

' )  „Třetí kuchyni v rundeli při přikope“ d nes zbořeném. (Srovnej Lysandrův 
„Výtah“ 1. c .)
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a ohništi, do kteréžto kuchyně voda po troubách se hnala“.1) Na konci 
této strany byly při kuchyni suché sklepy, komora čelední a gotický 
vstup do sklepů pod hláskou.2)

Prvé patro Vilémova 
zámku načínalo se při 
schodišti z arkád obšír
ným mazhúzem. Strop je  
dřevěný, táflovaný, okna 
(dvě) obrácena k jihozá
padnímu valu. Na levé 
straně — hned při vrchu 
schodiště — jest drobný 
vchod do panské před
síně. Vedle něho jest tu- 
d o ro v sk é  o s tě n í krbu 
a dále krásný, bohatým 
ornamentem gotick ým  
iesaný portál k síni rytíř
ské. — Při pravé straně 
schodů jest zdobný, ka
menný úvod k druhému 
patru, na straně severo
západní dveře k druhému 
rožnímu sálu a komnatám 
západní části zámku.

jihovýchodní stran ě  
zámecké počátek tvořen 
jest (jižním) Arnoštovým 
rondelem, z něhož vysiu- Portál sch od iště  k „rytířskému sá lu “,
poval most8) na valy k pan
ské „Besédce“.1) S rondelem sousedil menší pokoj, jedním trojkřídlým 
oknem osvětlený, a dále svrchupsaná síň rytířská. Vysoko zdvižený strop 
jest kasetový a květenným ornamentem velmi zpestřený. Pod stropem 
běží sytě barevný vlys. Mezi trojkřídlými okny vložen jest vřetenový 
sloup, roztomile rýsovaný v duchu renaissance románské. Velmi nákladně 
rýhována jsou i gotická ostění portálu k mazhúzu, při krbu v severo
východním rohu a nad portálem do předsíně ke schodům. Předsíní, 
goticky sklenutou, s jedním oknem, vstupuje se po schodech k staré 
tabulnici. Z této, i ze sousedního pokoje a přilehlého kůru kaple vchází 
se dvojím východem na pernšteinskou chodbu s okny do „hořejšího 
placu“.5) Jiný její vchod, v čele, uvádí do předsíně oratoře, secessu

') V této kuchyni vařilo s e  snad původně jen  pro zám ecké dvořanstvo.
2) V  prvých letech  vlády pana Viléma z P. bylo tu bezpochyby i vězení. P o d le  

V ilém ova urbáře rybář liknavý m ěl „v věži trestán býti do pána JMti vuole*.
3)  Původně dřevěný? •
) O  b es íd ce  mluví s e  r. 1516. (A č . XVII. 1. c . 239.)

e) G otické rýsování oken vyrůstá tu z vřetenové patky.
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i prostranné rožní síně, dnes tabulového stropu zbavené. Světlo prou
dilo jí dvěma okny v hlubokých výklencích se strany jihovýchodní, 
a třetím od severu z .dolejšího placu“. Z této síně vystoupilo se  zdob
ným portálem na severovýchodní mazhúz. Dva pilíře, z přízemního zdivá 
průjezdu vzrostlé, nesly rovný strop uměle řezaný a živých barev. Vzduch 
do této veliké místnosti vanul oknem nad zavřitým dvorcem při věži. 
Malá kobka, do svorníku s pernšteinským znakem goticky klenutá, 
s dvěma okny, obracela se z mazhúzu do štítního zdivá nad bránu 
a most. Sestup z mazhúzu umožnilo schodiště, svedené k přízemí do 
hlavního vjezdu. Pokoje a komory prvého patra na straně severozá
padní, počtem pět, s vyústěním do točitého schodiště hlásky, ztratily 
svou starší úpravu již krátce po smrti pana Viléma.

Pardubský zámek svým nynějším vnějškem má původ v 1.1519—45. 
Získal-li vítězný postup renaissance přízně již u zestárlého pana Viléma 
z Pernšteina1), uchvátil cele syny jeho, pana Vojtěcha i jana. K pří
stavbě nutila zvláště pana Jana potřeba většího počtu bytů pro rozší
řenou správu ústřední a zmohutnělý dvůr2). Z té doby pochází uce
lené zvýšení zámecké budovy do druhého patra,3) nástavba obou věži 
a zvláště rozvinutí štítu nad branou. Práce valně pokročila již za ži
vota pana Vojtěcha. Léta 1529 dokončili umělci-kameníci pro bránu 
renaissanční portál s bohatě zpracovaným tympanonem.*) Usazení tohoto 
kamenného skvostu do přiměřeně změněného okolí způsobil však teprv 
Jan z Pernšteina roku 1541.5) Tehdy také nahrazen jest dřevěný (?) 
most nad parkánem při bráně novým kamenným, o dvou obloucích. Vý
chodní parapet obdržel dodatečně obrazce loveckých výjevů, v pískovci 
zručně tesané.6) Ostatní části zábradlí mají zdobu kuželkovou. Náležitý 
rozvoj renaissančního štítu nad portálem žádal mohutnější základny. 
Proto založila se při starém gotickém vjezdu nová, do parkánu vysazená 
štítní stěna, v šíři dvojité, zapadajíc svou pravou půlí do severního dílu 
zámku. V rozšířeném přístavku prodloužili italští mistři průjezd i gotickou 
kobku v prvém patře nad portálem klenbou valenou, a stejně skle
nuli i přilehlý k ní pokoj nový. V druhém patře rozčlánkovali čelní 
stěnu pěti pilastry a nad římsou měkkými volutami vykrojili mohutný

*) Viz votivní desku V ilém ovu z r. 1519 na renaissančním  portálu kostela děkanského.
2) Srovnej v dílu II. str. 164 zprávu Jana z P. konšelům  pardubským z r. 1535.
3) S evern í skupina budov m ezi hlavním štítem a hláskou zůstala jednopatrová.
V tom č a s e  snad teprv obdržela i zám ecká kaple s  ostatním zámkem sp o lečn ou

střechu a těsn ě nad svým stropem  nové m ístnosti, ježto pan Jan z P., přestoupiv ke 
konfesi evan gelick é, nevázal s e  již stavebním i zásadam i katolických kaplí.

4)  Původ portálu oznam uje nápis:
Léta 1529 tato — brána — vytesána  
jest — nákladem  —  jeh o  m ilost — pána 
pana — V ojtěcha — z Pernštayna — e. c .: a t— 
uto — postavena —  jest nákladem  — je  
ho m ilost Pána —  pana — Jana s  Pernšta 
yna — a na H elfenšteině 1 —5—4 — 1.

5)  L etopočet 1543 v ru čce kam enného putta při portálu značí kone<* prací.
• )  Pern štein sk é znaky na tuto stranu p řeneseny jsou  z Kunětické Hory v d obě nové.



štít. V severním rohu starší stavby usadili těžký arkýř. Věž hodinovou 
při východním rondelu nastavili třemi (?) patry a cibulovou bání, ple
chem pokrytou.1) Šetříce částečně i starší, nižší střechy mezi věží 
a novým štítem nad mostem, patrně odsunuli stavbu pokojů druhého
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Kamenný m os! zám eckého portálu.

palra od strany „dolejšího placu“. Nástavba druhého patra v ostatních 
křídlech splynula rozsahově i plně se zdivém dolejším. Protože však 
doléhala nová tíže nejen na starší stavení, nýbrž i na poddajný základ, 
vyztužil se současně ivrdými opěrami zvýšený přízemek k straně jiho
západní a na jiho- i severovýchod. Vysoký, zděný viadukt na čtyřech 
obloucích z jižního rondelu k „Besédce“ na valu vedený, s padacím 
mostem v středu, jest význačným plodem tehdejšího díla.2)

Podstatně změnili italští stavitelé obraz „hořejšího placu“. Na místě 
staré věže v severním koutě zdvihli čtyřbokou renaissanční hlásku 
sedmi pater s logií pod kůrkovým krytem a s drobnou baňatou zvoničkou 
na hrotě střechy.3) Nákladně přestavěli severozápadní křídlo zámku,

*) „D o vížky pod hodiny“ vkládá! Jan sklenář před r. 1579 „tři skla o  třech  
od evřen ích “. (Z ávěf v listáři p. řed . Vam bery.)

O  „hodinách na půl or lo je“ mluví také Lysander ve  svém  „Výtahu“ (1. c .).
*) Most padací, v půli viaduktu d o  podlahy zapuštěný, zdvihal s e  řetězy. P o  obou  

stranách středního propadliště i na ob ou  koncich viaduktu byly dveře — celk em  čtverý.
3)  Schodů, vřetenově stočen ých , jes t  186.
V podkroví byla v sedm náctém  věku „velká kom ora neb ristkammer, v kteréž 

starodávné kyrysy, p lechy a jin é  všelijaké zbraně starožitné a k vojně potřebné byly  
a inventářem purkrabským s e  ř id ily '. Byl tam také byt pro hlásného, jen ž hodiny
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vystrojivše je od přízemí až do druhého patra trojí renaissanční logií.1) 
Usazením prostranného arkýře v střeše nad středem jihovýchodní římsy 
podkrovní skončila se stavitelská práce vnějšku. Vnitřní rozdělení dru
hého patra souhlasí v hlavních rysech s patrem prvým. Jen mazhúz

sev ero v ý ch o d n í 
strany, „velkým pa
lácem“ nazývaný, 
rozložil se  v znač
ené délce křídla.2) 
Byl vstupem k čás
tem so u sed n ím , 
k hlásce a zvláště 
k širokému scho
dišti, jež v sedm
náctém století by
lo hlavní spojkou 
s vjezdem zámec
kým. „Malý palác“ 
v středu  jihozá
padní strany téhož 
patra souvisel se  
starým pernštein-

•• L -  - I  M . -  n  X.  • Ským schodištěm.Gotický sa l V iléma z Pernšteina. u  • -  -1 H ojne u m e
leckého bohatství

snesli sem tehdy panští malíři. K nesmělým námětům rostlinným v go
tických síních Vilémových přidali nové, svěží motivy renaissanční, jimiž 
pokryli také stropy mazhúzů, výklenky oken a portálů i lemy krbů. V tom 
čase dokončila se také výzdoba rytířského sálu a figurální malba na 
lícních stěnách zámku.3) Neshlížela však na pozorovale tuze dlouho. Noví 
držitelé Pardubského zboží upravili si po odchodu rodiny Pernšteinské 
své sídlo vlastním vkusem. Družina výtvarných umělců z Pražského hradu 
přicházela po r. 15604) často také na Pardubice a práce její dočkala se 
v troskách i dneška. Dílna mistra M. Handschuha vytvořila tu drahocenné 
mřížoví nad studní v „hořejším plače“6) za 287 míš. kop; z rukou téhož
(na druhé věži) spravoval — světnička a dolejší druhá. Hlásný měl p éči i o  zvonění 
zvonem v h lásce. Malý „hlásenský zvon eček  měl provazec 63 lokte dlouhý, do hořej
š íh o  placu k p oiřebě spuštěný.“

Světničky d olejších  pater sloužily  služebníkům podružnějším .
*) R ozsáhlé přístěnky této části, s e  strany parkánu k prvému patru sahající, mají 

původ pozdější.
2) S  tímto mazhúzem lze snad spojiti Lysandrovu zprávu: „(Při pokojích  JM C jest) 

velm i veliký p lac s  pěkným táflováním a jedním výklenkem. Na kterémžto (p lače)  
při šťastném příjezdu JMC Anno 1680 dva oltáře způsobeny byly. A tu JMC s e  vším  
dvorem  každodenně D evoti svou  vykonávali ráčila.“ (Výtah z urbáře Lysandrova.)

2)  Patrné stopy této pernšteinské d ek orace ukazují s e  na jihozápadní stěn ě  zámku.
*) Pod vlivem  dvorského architekta Bonifáce W olm uia.
5) „Blíže vrat železných — jd o u c e  z předního placu  ven ze zámku“. (Lysander  

1. c . ; Zikmund W inter, Ř em eslnictvo a živnosti XVI. věku v Č echách  454.)
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pražského cechmistra bezpochyby vzaly původli chrliči v podstřeší na 
témž dvoře, v podobě draků z mědi vtipně tepané.1) Roku 1574 pra
coval tu císařský stavitel Oldřich Avostalis de Sala, rodák z Luganského 
kraje. Byl snad po
věřen také úkolem 
v y zd o b it i zámek 
černobílým sgrafi
tem, kterýžto de
kor v nové bohatší 
formě uplatnil se  
na zámeckých stě
nách znovu, tuším, 
r. 1593.*)

Částečnou pře
stavbu zámku, Ol
dřichem Avostalis 
r. 1574 podniknu
tou, způsobilo bez
pochyby b o rcen í 
kusu panského sta
vení, od času Jana 
z Pernšteina v zá
kladech tuze přetí- 
ženého.3)Tehdy po Rytířský sá l V ojtěcha a Jana z Pernšteina.
prvé změnily svůj
výraz horní pernšteinské komnaty a zvláště as severovýchodní díl zámku.

Císařský byt po r. 1560 upravoval se hlavně jen v druhém patře 
s  rozkošným výhledem k městu a na malebnou Horu Kunětickou. Staré 
síně pernšteinské ztrácely nenéhle přízně nových pánů a přecházejíce 
do služeb nižších, načínaly svou vleklou zkázu.

V století sedmnáctém bylo na jihovýchodní straně4) „pokojův JMC. 
vyzdobených, pěkných pět a při tom (v křídle) nad předhradím velmi 
velký plac“.5)

K císařským pokojům slušel při „paláci“ veliký sál rožní mezi věží ho
dinovou a hlavním štítem; druhý rozprostíral se cele  v štítní přístavbě.6)

*) Jeden z nich zachráněn byl pro m ěstské m useum .
2) Letopis na vlašském  kom íně ve  dvorku pod hláskou vztáhnouti lze i k stavbě

i k jeh o  sgrafitově výzdobě.
3) Roku 1574 „p íše komora do Pardubic, že mistr přijde, aby stavení začal, 

a p oroučí, aby stavení, které s e  boří, pěkně bylo sebráno, by nepřišly cihly na zm ar“. 
(Z. W inter, Ř em eslnictvo XVI. st. 6 6 ,1 0 3 .)

*) K městu. (Lysandrův urbář z r. 1683 1. c .)
‘) Velký palác. (Srov. str. 46. Rozměry 20 sáhů délky a 7 sáhů šíře jsou  v Ly-

san d rově urbáři patrně jen  přibližné.)
e) K nábytku ve třech císařských pokojích  a třech kom natách přilehlých r. 1717  

n á leže lo : lenošek  nových a starých 11, stolů 10, postelí 5 , stolky noční 2. V ostat
n ích m ístnostech při „palácu velikém “ byly dlouhé tabule 4, m enších  opotřebovaných 8,



Komnaty vyhřívaly se vlašskými krby a kamny různých barev, zvláště 
zelené. Kuchyně císařská sedmnáctého věku byla již v přízemní arkádě 
vedle hlásky.1) Ostatní místnosti dvořanstva v druhém patře byly při 
r. 1717 vice méně zanedbanými „komorami" a starodávný, prostranný 
sál rožní při západním rondelu byl r. 1726 zván „pustým“.2)

Přízemí a prvé patro měnilo se císařskou vůlí po r. 1560 v hospo
dářské kanceláře a byty úřední. Polovici přízemí mezi průjezdem a kaplí 
obýval purkrabí.’) V druhé, severní půli této strany komora hned při 
průjezdu byla r. 1726 kanceláří písaře rybního,1) a gotický sklep (v prů
jezdu), se schodištěm k hlásce sousedící, sloužil purkrabímu za skládku. 
Mezi tímto suchým sklepem a kanceláří písaře rybního byla předsíň 
ke kanceláři sobotního jednání.6) Za touto, při severním arkýři, byla 
kancelář sirotčí, zeleným kobercem zdobená.6) Z kanceláře vystoupilo 
se k dvěma zadním světničkám s pokladnami sirotčími. Jiným vchodem 
v jižním rohu kanceláře vcházelo se k pokladně kontribučenské.7) Za 
tou byla černá kuchyně, do dvorku pod hláskou obrácená.
stolků 6, sed átek  —  lenošek  30, p oste lí zkažených 6, poste lí pro dvě osob y  5, noční 
stolky 3, stoly kulaté 2, tabule 2, klekátek 6.

Malý p alác krom ě zelených kam en nábytku nem ěl. V pokojích a kom orách strany 
jihozápadní bylo: stolů 7, lenošek  11 a p ostele s e š lé  4.

Peřin sp od n ic  vykázal inventář 12 (opotřebovaných), svrchnic 5, polštářů starých 19, 
podušek 8, velkých  povlaků 13, polštářové 4, poduškových 6, prostěradel (?) 5, 
siam níků 5.

K výbavě stoln í slušely: dam aškové ubrusy 2, jed en  děravý; opotřebovaný 1 
a lněný 1; starých lněných 5; ručníky ze  špalného zvillingu 4, lněných opotřebova
ných 9. Staré dam aškové servety byly tu 25, lněných, roztrhaných 48; koberce p o 
trhané 2; pouzdro s  12 páry nožů, rezavých a bez střenek.

K stříbrnému náčiní čítal s e  jed en  starý pohár a 3 staré lžíce, cínových mis 
stolních bylo 6, 24 m alé i 24 střední. M enších m isek bylo 12, talířů 105, slánky vy
soké 4, vysokých  svícnů 8, 2 lahve, láhev na 6 žejdlíků 1, konvice půlpinetní 1 , 
noční 1 a bronzových polám aných lžic 27.

Inventář m ěd ěn éh o  nádobí znam enal velikou pivní konev, zdobnou ch lad ic í va
ničku, kotlík rybní, chlebník, starý hrnec na vodu, kotel na hřetí vody a štoudvičku. 
Tu zapsány byly i „dva m ěděné znaky s  písm enem  L na řem enech, jež  p oslové  n osí“.

1)  D o kuchyňského náčiní číta lo  s e  6 železných pekáčů a pánví, velký a malý 
rožeň, železný rošt, hmoždíř m osazný s  paličkou, nůž bronzový a jiný železný, sk le
něných lamp 10 a 10 seš lých  svícnů drátěných.

2)  Haubtinventarium z roku 1717—19 1. c. Plány Pardubského zámku z r. 1726  
v „Památkách arch eo log ick ých “ XXXIII. 306—309.

s) V bytě purkrabském byl inventární m ěděnec, kamna zelená, stůl dubový, druhý 
s  čtyřmi zásuvkam i a třetí sk lád ací, sto lic  6, skříň ziem elová a druhá žlutá s  dvanácti 
zásuvkami, nápisy opatřená, černá návěštní tabule, truhla na cínové nádobí a jiná 
pro nádobí kuchyňské, truhla na ložní prádlo a j.

V starém  vězen í (ved le purkrabského bytu) —  při širokém  sch od išti — měl 
purkrabí dřevník.

4) Byl tam stůl s e  zásuvkami, tři barevné lenošky a skříň na sp isy .
6) M ístnost o  čtyřech oknech , k zám eckém u předhradí, byla v půli přepažena dřevě

ným zábradlím. Byla v ní kamna zelen á, stůl zeleným  kobercem  krytý, 2 staré lavice,
6 lenošek , ze len á  sto lice, starý zelený stůl, pod nímž byly čtyři skřínky, železný v isec í 
svícen  a — „karabáče k trestání nep oslu šn ých “ dva.

c) Tu stá lo  5 stolu, dlouhá tabule, zelená kamna, 4 lenošky e dvě skříně ve zdi.
7)  V XVII. st. úřadoval v traktu kanceláře sirotčí i písař obilní a kontribuční. 

(Výtah Lysandrův I. c.)
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Komora i prostrannější místnost mezi kaplí a starým pernšteinským 
schodištěm v gotické arkádě na horním dvoře — obě se zvláštním, 
zdobným vchodem do před
síňky,1) zůstaly i v čas císař
ské vlády bytem a kanceláří 
písaře důchodního.2) Kobky 
při jižním rondelu za scho
dištěm přikázaly se vrátné
mu, jenž staral se i o šenk 
piva a pivní sklep, přetvo
řený z nejstarší (?) pern
šteinské kuchyně (?).

V přízemí jižního rondelu 
zbylo ze starší doby vězení.3)

Suché sklepy v traktu 
jihozápadním ro zd ě lily  se  
panským zaměstnancům.4)
Pokoj v západním rondelu 
a dvě světničky při něm tvo
řily byt písaře sirotčího.5)
Ostatek severozápadního 
přízemí při císařské kuchy
ni se  neporušil.

Byt pana Viléma z Pern
šteina v prvém patře změnil 
se  po r. 1560 v obydlí a kan
celář zámeckého hejtmana.
Veliké přestavby tohoto dílu, 
jež načínají zkázu pernštein- 
ských síní, položili jest do 
času zástavy Pardubského 
panství v 1. 1705—19. Pro
tože na Pardubském zámku ,, . , ,

, , ,  . v. Krb rytířského sálu  s e  strany mazhuzu.sedel zástavní komisar a pri 1
*) Z níž zvláštní sch od iště  (d n es zazděné) uvádělo k prvému patru.
2) V d ůchod ě bylo 5 stolů, 5 židlí, černá návěštní tabule, skříň pro registra, 

pokladna s  krytým a visecím  zámkem, zelená skříň s e  zásuvkami na p en íze, krytým 
zámkem  zavřená, naběračka na drobnou m inci, a jedna skříň otevřená. V důchoden-  
ském  sk lep ě  (částečn ě  pod důchodem ) s  dvěm a okny „tuze zam řížovaným i“, s  o k e 
nicem i železným i a dřevěným i, byly čtyři skříně archivní.

3) N ázev přiléhá tu lépe , než k nepatrné vězeň sk é k obce v chodbě na parkán  
za renaissan čn í arkádou. V ězeňský inventář čítal: 6  okovů nánožních i s  řetězy, jin é  
okovy téh ož druhu bez řetězů 2, želízka na ru ce 2, železný obojek  s e  špičkou, kruhy 
s  řetězy ve zdi zadělané 4, hůl s  řetězem  k „závěsu neposlušných  lidí", 4 zámky 
k okovům  nánožním, tabulku a čtyři lokte dlouhou tabuli.

*) Prvý sklep, ved le  vrátenského bytu, m ěl hejtman, druhý písař sirotčí, v třetím  
byla skládka železa a čtvrtý n áležel purkrabímu.

l )  V  bytě p ísaře sirotčího s lu še lo  zám eckém u inventáři: m alých a velikých stolů  5, 
lav ice 4, kamna zelená, s to lice  3, postel s e š lá , p ek áče že lezn é 2.
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něm zvláštni hospodářská komise, postoupily se jim z hejtmanova bytu 
pokoje od jižního rondelu až ke kapli. Tento úbytek nahradil se hejt
manovi zděláním čtyř nových komor ze starodávné pernšteinské chodby 
i úpravou dvou komor a kuchyně v severovýchodním rohu velikého maz- 
húzu nad průjezdem.1) Kancelář hejtmanská byla v pernšteinském pokoji 
gotickém nad portálem; v sousední světnici byl hejtmanův archiv,2) 
v západním konci mazhúzu nad dvorcem při hlásce zřídila se dřevěná 
kuchyně.3)

Roku 1726 chystalo s e  další borcení pernšteinských síní. Pro obě 
kanceláře v severovýchodním přízemí při průjezdu navrhovala dvorská 
stavební správa na místě dosavadních stropů dřevěných klenbu, opře
nou o střední pilíř. Do mazhúzu nad průjezdem kladl plán stavbu nové 
hejtmanovy kuchyně a nový pokoj při jihovýchodní komnatě starší, zí
skaný oddělením části mazhúzu příčkou, dvěma pilíři zesílenou. „V paláci 
velikém“ — druhého patra nad předhradím hodlali stavitelé odděliti 
novými příčkami zvláštní rožní pokoj při severním arkýři. Pro zvetšelý 
strop velikého sálu u věže hodinové snažili se  rozdělili místnost pažením. 
Když však práce v tomto traktu skutečně se  načala, vynutila si částečně 
směr nový. Obě kanceláře přízemní vyzbrojily se mělkou klenbou baro
kovou a na stropě zadní kanceláře ve všech čtyřech mísách klenby 
vloženy jsou umělé reliefy.4) V prvém patře zmizel nad starým maz- 
húzem tabulový strop a všecky nové kryty svrchu vytčených místností 
obdržely klenbu kruhových mis. Jen zbytek mazhúzu, obrácený k staré 
kuchyni nad dvorkem pod hláskou, měl klenbu valenou. Malý mazhúz 
prvého patra v křídle jihozápadním zachránil si původní strop tabulový. 
Dělil se  však podélnou příčkou na dvě půle, z nichž prvá při schodišti 
zůstala sic chodbou;5) z druhé půle s okny na valy a ze sousedního 
sálu při západním rondelu upravily se pokoje6) — vše s novými, sní
ženými stropy — pro doplněk bytu písaře sirotčího.

Vnějšek zámku dotčen byl změnou po r. 1726 dosti patrně. Snesl 
se severní arkýř druhého patra při „paláci velkém“, zdivo rondelu západ
ního snížilo se  až k hlavní římse a současně mizí v „placu hořejším“ 
i arkýř v střeše nad gotickou arkádou. O gotické arkádě r. 1726 se  
ještě nemluvilo. Ale zdá se , že při vykonaných přestavbách podle svrchu 
psaného plánu přistoupilo se brzy k zazdění sličných oblouků —- bez
pochyby pro ztužení ostatního zdivá.7) Tak vznikla mimo jiné i předsíň 
kaple zámecké, v níž uložily se roku 1763 péčí vrchního direktora

■) V bytě hejtm anově byl inventární stůl, trojm o sk lád ací, 10 lavic, tabule, zelená  
kamna a drobných kusů značný počet.

2) A rch iválie byly v zásuvkách.
a) N a m azhúze stály d vě velik é  almary —  i černá tabule pro zápisy.
V kuchyni hejtm anově byl železný kotel, 3 p ek á če  že lezn é na krbu a jiné dva.
*) Sym bol práce (k ovář), oddanosti (srd ce ), spořivosti (rolník), spravedlnosti.
s) Č ást od dělila  s e  pro novou  kuchyni.
“) D va z m azhúzu, čtyři z e  sálu .
') V elm i ohrožoval stabilitu zám eckého zdivá zaplavený příkop pro pohon papírny 

v 1. 1663—1735. (Památky a rch eo log ick é 1. c .; viz článek o „Papírně“ na str. 52—58.)



Fr. J. Wirtha dva barokní oltáře světců: Karla Bororaejského a Jana z Ne
pomuku. Hlavní oltář v kapli, téhož slohu, obdržel obraz , sv. Tří Králů 
od vídeňského malíře Fr. Dollingera.1)

Po válce sedmileté oživil se Pardubský zámek úpravou asylu pro 
čtyři Vysloužilé důstojníky. Obývali deset pokojů v prvém (?) patře*) 
a náklad na udržování vzal na se císařský invalidní fond.*) Nový zábor 
místností — pro starší svéráz zámku opět škodlivý — způsobilo v době 
Josefínské umístění filiálky linecké c. k. textilní továrny. Tehdy dopl
nila se  přestavba druhého patra v severovýchodním křídle nad průjez
dem, již r. 1726 chystaná a částečně potom provedená, novým členěním, 
vyhladivši poslední zbytky prostorných síní pernšteinských.4) „Hostin
ských pokojů“ v druhém patře bylo sice ještě šest, avšak tři zcela 
prázdné. Ve zbytku druhého patra bydlil druhý vrchnostenský písař, to
vární písař a faktor, panský ingenieur, druhý důchodenský písař a justiciár. 
Prvé patro ovládl ředitel, kontribuční5) a důstojnický asyl. Jižní rondel 
po zboření dvou sousedních světnic nebyl přístupný.6) Kancelář dů- 
chodenská v přízemí se přestavěla, síňka před ní částečně zazdila. Sklepy 
pod důchodenskou kanceláří pro nedostatek přístupu byly prázdné. Byt 
správce sirotčího v západním rondelu zůstal. Zato starodávná císařská 
kuchyně změnila se v prádelnu.

Po válkách napoleonských zrušil se důstojnický asyl a roku 1850 
úřady patrimoniální. Pro zbylou družinu hospodářských úředníků stačila 
prostranná kancelář v prvém patře pod věží hodinovou. Byty jejich 
přenesly se na předhradí a do přihrádku. Opuštěné síně v zámku za
braly si úřady zeměpanské a osoby soukromé. Kanceláře „sobotního 
jednání“ i sirotčí přetvořily se v panský hostinec. Po r. 1881 přibyla 
tam dočasně i továrna na obuv.

Velmi ohrozil se zámek požárem, vzniklým r. 1781 v hlásce od blesku, 
v říjnu 1885 v pivovarské varně a opět na pivovarské půdě 26. srpna 1892. 
Pílí hasičů a občanstva oheň omezil se, že zůstala nedotčena zhoubou 
i sousední varna.

Lépe než císařské komnaty ušetřen byl hradní val. Po r. 1778 změ
nily se  odzbrojené bašty v zahrádky panských úředníků a r. 1836 pokryl 
se  révou a ovocnými stromy ostatní val.

1)  Pam ět latinská na hlavním oltáři hlásila úpravu z roku 1763 slovy: D eblto  
CVLtVI D eD IC at perillustris DoM InVs Franciscus Josephus Wirth d e W ehrenfels  
Dom inii P ardubicensis et Sm rkovicensis oeconom iae Praefectus. (Srovnej také N e
chvíle I. c . 139—140; Liebichův-Potěšilův A dresář z r. 1911 a J. Otty & R ůžičky „Par
d ub ice“ z r. 1926.)

Roku 1878 dal opravili kapli hospodářský inspektor Josef Vraný p od le návrhu 
konservátora Schm oranze. Obraz D ollingeruv, prof. K ostěncem  obnovený, přenesen  
byl na nový, gotický oltář, z dílny J. Vambery a syna Jiljí. D n e 6 . ledna 1879 vysvětil 
obnovenou kapli královéhradecký biskup J. J. Hais. (Pam . kn. m. 1. 657; N ech víle  1. c .)

2) Jihozápadního a severozápadního traktu. Při každém  bytu byla kuchyně, k o 
mora, dřevník a sklep.

’) Roku 1796 žili tu tři hejtmani a podporučík. (B eschreibung z r. 1796 1. c .)
*) Zvláště rozdělil s e  nově příčkam i sá l při věži h odinové a druhý pod hlavním štítem .
5) Na mfstě bývalého zástavního komisaře.
*) Pro vězeni na místo rondelu užilo s e  suchých  sklepů v přízemi jihoz. křídla.
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Nedůstojné zhroucení památného zámku trvalo do r. 1920. Od té 
doby vrací mu nový držitel — Musejní spolek — jemnou péčí i ve
likým nákladem bývalou tvář.

PANSKÁ PAPÍRNA. + 1)

Severozápadní břeh zámeckého příkopu věnován jest od půlky sedm
náctého věku dílnám živnostním.

Zátopa příkopu zámeckého z doby války třicetileté udržela se  i po 
skonu vojny. Za ujímání proudu vodního, obráceného ze Struhy městské 
před Bílou branou k příkopu, vyplatila vrchnost poškozeným mlynářům 
100 zl.rýn.2) V dalších letech sváděla ustálené spousty příkopních vod na 
své kolo panská papírna. Byla jedním z podniků, které zplodil na Pardub
sku merkantilní duch střední Evropy, v té době zvláště ve Francii úspěšně 
pracující. Vznik zdejší papírny položití lze k létu 1661. Když v prvých 
měsících r. 1662 dodělávala se dřevěná dílna papírny, přišel k výzvě 
královské komory z Mimoně papírník Michal Ossendorf,3) maje svou 
zkušeností pomoci při úpravě strojního zařízení a konečného chodu. 
Za svou správu bral od května na výživu rodiny týdenní mzdu 1 zl. 15 kr., 
soudek řídkého piva a pastvu pro krávu. Práce však protáhla se  k ne
libosti pánů komorních až k sv. Jiří 1663. Od toho dne pracoval Mi
chal Ossendorf v nové dílně jako prvý pachtýř.*)

Po návrhu zámeckého hejtmana, Jana Hogena ze Svarcpachu, měla 
se nájemci vysaditi výše nájmu až počátkem dalšího roku podle získa
ných zkušeností s výrobou a odbytem zboží. Za prvý rok vyplatil O ssen
dorf České komoře 100 kop a vydal jeden balík papíru.5) Sám měl 
odbyt zboží nepříznivý. Po delším smlouvání s úřadem komorním zavázal 
se  platiti pro rok 1664 jen papírem a to hned šestnácti balíky v sumě 
190 kop.6) Papírník rozvážel svůj papír do Prahy, na panství Brandýs 
a do Poděbrad, ale živořil stále, zvláště když od r. 1666 smluveno jest 
nájemné 150 zl. a dvacet rysů dvojího papíru při stoupající soutěži 
papíren okolních. Proto záhy chystal se M. Ossendorf vystěhovali se  
z dílny. Dne 29. dubna 1667 přijímali konšelé pod ochranu pardubského 
práva nového papírníka, Hanse Gůrtlera.7) Patrnějšího zisku nesehnal 
z papírny ani Giirtler. Roku 1671 žádal o snížení nájmu, ukazuje 
také na to, že stoupy stály, když po šest neděl dlažil a jochoval strúhu,

1)  Na m ístě dnešních  jatek, čp. 9 (Zám ecká čtvrt).
Křížkem znam enané stavby jsou  zrušeny.
2) Rkps D  4 v arch. m. mus.
s) P ředkové jeh o  vyšli z w estfalského Munsteru. (Zuman Fr., Papírna v Pardu

b icích  v Č as. M. Kr. Č . 1921 sv . II. a III., str. 139 násl.)
4) Zuman Fr. I. c.
6) D eset rysů s polovice papíru kancelářského a s  půle konceptního. Rys papíru  

kancelářského číial se  po půldruhé kopě, konceptního po kopě. V drobném  prodeji 
kupovala s e  1 kniha papíru (kancelářského) za 8 gr. 4 d. (P očet m. z r. 1644 1. c .;  
Zuman Fr. 1. c.)

e) 6  balíků kancelářského a 10  konceptního papíru.
7) Knihy památné v arch. m. m usea.



kterou voda na kola se vodí, a jindy zase že nemohl pracovati pro 
povodeň. Panský hejtman Zacharyáš Kressj z Kvaltenberku prosbu 
Gurtlerovu doporoučel, ale nakonec slevila Česká komora papírníkovi 
jen 14 zl. Dne 8. března 1674 ověřoval Jakub Bohuslav Lysander z Ehren- 
feldu, Kresslův nástupce, Gurtlerovi novou žádost. Papírník prosil krá
lovskou komoru o slevu nájmu a o přívarek sudu piva. Dosavadního 
platu nekladl prý od r. 1672 pro soutěž okolních papíren a pro časté 
přerušování práce, způsobené zchátralostí mlýna a nedostatkem vody 
v čas lovu rybníků. Z toho také přivedl své rukojmí, Matěje Holuba, 
pardubského měštěnína, do vazby i hmotné škody.

Dříve než Ces. komora uplatnila Lysandrův návrh na roční slevu 20 zl., 
přihlásil se u pardubského hejtmana Eliáš Andersch, syn ledečského pa
pírníka a „pořádně vyučený mistr“, s nabídkou, že by ujal se pardubské 
papírny za roční plat 100 zl. od sv.Jana Křtitele 1674. Když přislíbil přidati 
ročně dvanáct rysů papíru, uveden byl do papírny. Giirtler setrval u mistra 
tovaryšem a sběratelem hadrů. Neutěšený život skončil na obchodní 
cestě u Nového Bydžova, jsa smrtelně okrvaven. Když byl zbaven správy 
v papírně, dluhoval panství 268 zl. 15 kr.; nesplácel však ani on, ani 
jeho rukojmí, pardubský kovář Holub „Mezi branami“. Tento hned před 
příchodem Giirtlerovým dosti trpěl v čas vojny trojím požárem svého 
domu a konečným rozvezením zbylých zdí na výstavbu vojenského šance. 
Postaviv se osobou svou i zpustošeným gruntem papírníkovi za rukojmí, 
poseděl nakonec ve vězení a skončil v bídě. Vdova po něm, Justina Ho
lúbka, získala ochrany u hejtmana Lýsandra, který za ni prosil u České 
komory o slevu dluhu. Uspěch byl jen částečný. Roku 1687 platila 
Holúbka v panském důchodě 100 zl. rýn. Ostatek královská komora 
slevila.1) Vdova Giirtlerova, Lidmiia, byla dobře známa rychtářskému 
právu, jež častěji opravovalo její „řeči neopatrné“.2) Konec života 
ztrávila v pernšteinském chudobinci.3)

Eliáš Andersch hospodařil v pardubské papírně do r. 1676.*) Od 
toho času byl panským papírníkem Jan Baudiš. Pracoval s dvěma to
varyši, Janem Kellerem a Hackerem. Surovinu snášeli mu do papírny 
nájemní hadrníci.

Smrtí Baudišovou uprázdněné místo (r. 1716) obdržel Jiří Dorfl.5) 
Nový JMC. papírník požádal o sousedství a koupil si při městě cha
lupu, kterou však nezaplatil ani při své smrti r. 1722.6)

*) Kn. Bělozel. N 12 1. c. ddto 20. srpna 1687.
2)  Zvláště mrzutý soud  měla paní Lidmiia r. 1686. Žaloval na ni jakub Strasser  

i jiní: „Když s e  spat k třetí hodině na n oc strojila, pravila svém u p acholeti: »Pojď  
sem , zrádce, a klekni a modli s e  — ne jako ti k . . .  v k lášteře.« A když ji S trasser z ta
kových slov napom ínal, aby toho nem luvila, aby s e  to před magistrát nedosta lo , d o lo 
žila: »Aby celý ouřad čert vzal i s  jejich  spravedlností. Že na sv é  svědom í i duši svou  
přijímá.« “ Potom opatřena jest šatlavou. (Prot. radní 1. c .)

3) Prot. radní z r. 1686 násl. v arch. m. mus.; Matriky místní.
Roku 1713 záp is o  smrti Lidmily papírn ice týká s e  patrně Giirtlerové; odhad  stáří 

jejíh o  v matrice na 50 let jest, tuším, mylný, ježto již r. 1668 byla provdána. (M atriky.)
*) Anna Marie O ndršová, papírnice, uvádí s e  je š tě  r. 1679. (Matrika pardub.)
6) Tovaryš téhož, jan Steydler, zahynul r. 1717 m ezi koly.
®) Kniha kšaftů 32 E 7. (Arch. zem .)
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Posledním papírníkem pardubským byl Jan Jiří Porc.1)
Papírna byla chalupa dřevěná na zděných podvalech a velmi dlouhá. 

Voda z příkopu, k Labi odtékající, vedla se struhou do dřevěné lednice’ 
v níž točila se  dvě kola. Jejich hřídele s „hevlaty“ (čepy) přecházely do 
dílny, kde zdvíhaly stoupy se „štenklemi“, v hraničce zavěšenými. Zde 
byla také vodárna s dvěma pumpami, „kterými voda po trubách na 
štoky, v kterých hadry tlukou, žene, káď, kde se  papír dělá a kotly dva 
měděné“.2) Papír zdejší dílny byl průsvitně pruhován neb mřížkován 
s vodotiskem L (Leopold), dvojhlavého orla, postiliona, s heslem Par- 
dvitz a j.s) Roku 1673 byla papírna již tak zpuštěna, že vyžádala si 
v roce dalším podstatných oprav a mimořádně vysokého nákladu skoro 
119 zlatých. Při papírně stála chaloupka (hadrklocna), „v níž ostávali 
(hadrníci), kteří hadry v rozličných místech shromažďují“. Ostatek měs
tiště vyplňovala zahrádka.

Neúspěšné hospodářství v papírně, patrné škoda na zámeckém valu, 
sousedských domech a panském mlýně z nemírného nadmutí hladiny, 
i nestálost vody, působily královské komoře hojných starostí. Proto 
uvažovalo se o přenesení dílny k hamru u Valchy. Roku 1693 upozornil 
přísežný zemský mlynář pražský Jan Žák na opuštěný mlýn v Štětině, 
kde by se mohla papírna zdvihnouti s lepším užitkem. Pokyn Žákův 
nebyl však „v císařské puchhalterii“ tuze vážen a trvalo se při vybra
ném místě u hamru. Takovému názoru odpíral však zámecký hejtman 
Pavel C. Slavík v dobrozdání, na královskou komoru zasílaném, „že 
by zpáteční voda z Labe při povodni zdržovala dílo v papírně“. Také 
neschvaloval komorního plánu, aby voda, „která na obecní mlýn a mě
děný hamr jde, z části k dosavadní papírně se  obracela, žádajíc vý
kopu nové struhy přes 300 loket délky a nákladného jochování při 
zeslabené činnosti mlýnu Valchovního i hamru“. Ve své zprávě nově 
připomínal také povážlivou škodu, již dmutím vody v panském příkopě 
trpěly zdi domů sousedských v ulici Kostelní i hradební zeď zámecká. 
Za to ukázal hejtman na lepší místo „při náhoně JMC. mlýnu opa
tovského.“ Stavení na papírnu stálo by prý as 693 zl., a papír „na 
čerstvé vodě“ bylo by lze dělati dobrý a čistotný. Také papírník mohl 
by potom snad vice platiti, „nad to piva vice by se tam vyšenkovati 
mohlo“. Posléze sdělil hejtman Slavík i jednání své s obcí Pardubskou 
o překup „staré papírny s chaloupkou a malou zahrádkou za 500 kop

>) Matrika pardub.
2)  Lysandrův Výtah 1. c.; Zuman Fr. 1. c.
Inventář z r. 1718 připomíná v papírně předsíň, z níž také vycházelo s e  na půdu. 

V předsíni stál lis, v němž papír nejčistěji s e  lisuje s  čtyřmi železnými svěráky a dvěma 
kruhy. Byla tam i „kláda dolní“ s  dvěm a a „horní k lád a“ s  dvěma železným i kruhy 
ved le jiných kruhů železných a čtyř plechů. V d ílně byla káď, z které papír na íormu 
se  klade, s  třemi obruči. Při kádi m ěděnec, „volík“, lis , ve kterém s e  vlhký papír suší, 
s  železným i kruhy a dvěma plechy pod lisem . Jiných velikých kruhů železných  bylo 
šest. Veliký m ěd ěn ec k sváření klihu, váha, na níž s e  hadry váží, necky veliké jedny  
a m enší d voje. (Haubtinveniarium 1. c .)

3) V šelijací příp isové, rkps. 1. c .; Zuman 1. c.

54 Hlava V. Zámecké čtvrt.
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míšeňských.1) Královská komora schválila trhovou smlouvu s úřadem 
městským o starou papírnu 25. února 1695.2) Současně schvalovala 
zdvižení nové papírny „na malém splavu“ v Opatovicích. Opravdového 
výsledku komorní rozhodnutí však nemělo. Důvod k tomu vzala si d o
datečně královská komora „po bedlivém vyšetření od vedle hejtmana 
sloužících officírův, zvláště fišmistrův a mlynářův zkušených, že na 
tom splavu žádná papírna státi nemůže z příčiny, že při malých vodách, 
zvláště zimního času, když náhon zamrzne, nad malým splavem prkna 
zakládati a na Šeperku, Oplatil, Rozkoš a jinší rybníky také (i) do obory 
Kladrubské pro zachování }MC. koňského stáda násilně voda doháněli 
by se  musela“.3)

Zatím zkáza domů podél panského příkopu uspíšila obnovení sou
sedské žádosti o zrušení pardubské papírny. Dne 4. února 1713 ob
cházeli dva městští komisaři ohrožené grunty, sepisujíce škody v čas 
největšího sucha a při nejmenší vodě.*) Zpráva městské komise byla 
sousedům pohnutkou k nové prosbě nejen o zrušení papírny, nýbrž 
i o vypuštění vody z příkopu kromě válečných časů. Při tom také žádali, 
aby pokažené domy opravily se na císařský náklad. O tuto prosbu 
opíral se  nejen magistrát, nýbrž i dobrozdání panského hejtmana při 
dalším jednání u komory o přeložení papírny na příhodnější misto.5) 
President komorní ve své odpovědi, 14. srpna léta 1715 sepsané, ochoten 
byl podle starší smlouvy pustili obci chátrající stavení papírnická, 
avšak stavby nové dílny při malém splavu u vsi Opatovic neschvaloval. 
Za to navrhoval místo při vesnici Srnojedech na stružce při stálé vodě, 
odhadnuv náklad pro budoucí dílnu na 862 zl. 31 kr.6) Komora sice  
nabízené staveniště pevně nepřijímala, ale dopisem z 22. května a 1. pro
since 1716 slibovala opět aspoň odstraniti škodlivou papírnu. Věc nově 
se protahovala a ztěžovala úvahou zámeckého hejtmana, jenž připomí
nal při chystaném vysušení příkopu i nutnost zrušiti panskou koželužnu 
a bělidla, na severozápadním břehu příkopním upravená.7) Také papírník 
působil obrat v jednání, ukazuje na způsobilost městského mlýna — „Cer- 
mákovského“ — na předměstí Bílém při mostě pro budoucí papírnu.8) 
Dne 20. dubna 1724 žádal hejtman Václav de Bossi konšelů o dobro
zdání, „s jakou služebností, conditi neb způsobem by týž mlýn k ruce

*) V še lijac í příp isové 1. c . v arch. m. mus.
')  O b ec  měla složití 250 kop míš. hotově, ostatek  splatili po 20 kopách. (R eso lu ce  

komorní ve „V šelijakých p řfp isech “ 1. c .)
3)  R eso lu ce  komorní ze  14. srpna 1715. (V še l. pfip . 1. c .)
4)  P o d le  jejich  zprávy zjistilo s e  na budově děkanství še s t  trhlin ve  zdech, na

m noze až p o  střechu sahajtcich . Sklepy, před tím zvýšen é, byly zátopou zcela  n e 
užitečný. S tejn ě trpělo nejen  pořadí domů p odél děkanství, nýbrž i přes u lici. „Byl-li 
příbytek vody, běžela vod a z příkopu ch od bou  a dom ovním i dveřm i proudem  na 
u lic i.“ (R kps s ig . D 4 0  v arch. mus. pardub.)

*) Rkps s ig . D 3 8  v arch. m us. pardub.
“)  Rkps sig . G 9 6  1. c.
')  Rkps sig . D 5 0  v lisláři m usea pardub.; Rkps G 9 6  1. c .
*) Mlýn stál na C hrudim ce, při východní straně „H odonína“. (C p . 43.)
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JMC. odprodali mínili.“1) Magistrál pardubský odpovídal již 29. dubna, 
zrazuje hejtmana před koupí, že by císař ztratil kontribuce i úrok, z mlýna 
vycházející, obec „onera městská“, a také že mlýn sám ve 2.000 zl. 
ceněný tak skrovný jest, že by žádal drahé přestavby, „kterou by pa
pírna svým užitkem nikdy kompensovati nemohla“. Posléze odbývali 
konšelé návrh papírníkův štiplavou poznámkou, „že navrhuje vše jen 
pro své vlastní pohodlí, aby při městě zůstal“.2) Mlýn „Cermékovský“ 
obci zbyl a sousedé dočkali se příznivého dobrozdání, jež dne 7. květ
na 1731 projevila královská komora a iaké komora dvorská, která 
30. června téhož léta ve Vídni schválila zrušení pardubské papírny.3) 
Tehdy také zastavila se  již výroba.

Po třech letech vpadli však sousedé do nových úzkostí, když po 
dlouhých úvahách při panských úřadech obracel se proud chuti k ná
kladné opravě dosavadní dílny. Psali o tom prosebně magistrátu dne 
9. února 1734 slovy nehledanými, ukazujíce na domy a mlýny, „v do
konalou zkázu přišlé, na dluhy a kontribuce i na veliké nebezpečen
ství životův svých, kdyby táž papírna zase vyzdvihnouti se  měla“.*) Vy
slaná deputace na Pardubský zámek seznala, že konec sporu závisel 
na odškodnění vrchnosti pro zanechání toku vody, k příkopům nahá
něné a v 150 zl. od panství ceněné. Pro úpravu jadrnější odpovědi 
sešla se  6. března 1734 rada městská, starší obecní a vedle tří mos
teckých a dvou obecních mlynářů také hamernice i 23 poškození sou
sedé. Odmítajíce výkup toku, podle zdání jejich přeceňovaného, nabízeli 
důchodu stálý úrok 9 zl.,_ jakožto přiměřený ze sumy, léta 1667 vrch
ností mlynářům placené. Úspěšně také vypočítávali dosavadní zisk, cí
sařskému důchodu plynoucí z gruntů, dokonalou zkázou ohrožených.5) 
Na tento projev oznámil v květnu vládyka Jan František Brandlstein, 
hejtman panský, „že obě vysoce slavné Královské Instanti milostivě 
resolvirovati ráčily, aby příkopy osušeny, papírna na pohodlnější místo 
přenesena a stará i již sešlá papírna spolu pádem hrozící pro obydlí 
handerkloce chalupou i k tomu přináležejícím kusem země za 400 zl. 
obci Pardubské prodána byla“.5)

Záhy zrušila se  také koželužna.
Podle smlouvy mezi hejtmanem a obcí 17. května 1734 sepsané 

a 14. června t. r. ingrossované, zaplatilo město 200 zl. hotově, ostatek 
ročně splácelo až do vyjití celé sumy po 25 zl.7) Zároveň vyhradila 
si vrchnost jus reluendi. Obec zase „na dokázání povinné vděčnosti“ 
zavazovala se k úpravě nové panské tříselny u „předního mejtského

7)  Rkps s ig . D 4 7  v m. m.
2) Rkps s ig . D 4 0  v archivu m. m.
2) R kps sig . G 9 6  v archivu m. m.; D 4 7  tam též.
*) Rkps s ig . D 5 0  v archivu m. m.
') Rkps sig . D 51  ze 7. března 1734 v archivu m. m.
*) Kn. B ělozelená C  4 v arch. zem. 14. června 1734. Pozem ek podé! cesty  vozové  

měl délky 534 lokte, šířky při plotu koželužny 75, na západě 48 loket od příkopu.
7)  D n e  14. srpna 1734 kladl pardubský kantor V. Lukavský panské kanceláři

jm énem  k onšel 200 zl. za koupenou papírnu. (Kn. Bělozelená C 6  1. c .)
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mostu pod mlýnem Antonína Podhájeckého“.1) Dne 22. října 1759 smlu
vili mlynáři, v magistráte shromáždění,2) s panstvím odkup toku vody, 
po zrušení papírny znova uvolněného. Podle smlouvy zaplatili na (obecní) 
dluh kůru literátskému 21 zl., k záduší sv. Bartoloměje 44 zl. 35 kr. 
a do zádušní pokladny svatojanské 54 zl. 26 kr. Panskému důchodu 
platili po jedné kopě.3)

• •
*

Po zrušení pardubské papírny hledalo panství pro svůj papírnický 
průmysl místo jiné. již roku 1735 vybrán byl k tomu Bohdaneč, ale 
nedlouho po tom přikročilo se  k stavbě nové papírny u vsi Setnina. 
Dílnu se dvěma stroji, z nichž jeden byl holandský, postavila vrchnost 
při opatovické stoce a semínském rybníku. Práce v ní zastavovala se  
však pro různá rybniční a vodní opatření každoročně až na tři měsíce. 
Proto bylo nutno starší nájemné 250 zl. časem  snížiti o 100 zl. Platilo 
se  z těžby roční asi 100 balíků papíru kancelářského, konceptního, tisko
vého a hrubého.4) Roku 1759 jednal semínský papírník Hogenbarth
0  koupi papírny, v níž pracoval.5) Panství zbavilo se r. 1760 její správy 
a pustilo ji za 1.000 zlatých emphyteusí a „reservato jure Reluitionis“ 
Václavu Voitovi.0) Když papírník zemřel, obnovila dvorní komora r. 1766 
smlouvu s druhým mužem ovdovělé Voitové, Jiřím Axamitem. Axamit 
sliboval míti „všechnu potřebu jak kancelářského tak konceptního, 
dobrého a dokonalého papíru — jeden každý rys kancelářského po
1 zl. 45 kr. a konceptního po 1 zl. 15 kr. A když se žádati bude, dodá 
prý panství za hotové neb srážku nájmu.

Vrchnost žádala „piva neb soli ani kořalky odjinud do papírny ne- 
dlužovati, nýbrž to vše z ]MC. důchodu proti hotovému placení odbí- 
rati, jak s manželkou, tak se  svěřenými lidmi vždy poctivě se chovali, 
především v víře katolické živ býti a žádných kacířských knih neb buď 
ve víře jináč podezřelých lidí pod arbitrační pokutou nepřechovávati“.7)

Papírnice přežila i druhého muže, Axamita, a uvedla si do papírny 
třetího manžela, mistra Jana Ribyssera. Ten počal pracovali 3. ledna 1774. 
Poněvadž správa rybničnív těžce nesla, že pro lepší chod semínské pa
pírny zpustly tři rybníky, Zernovský, Břežský a Semínský, pro nemož
nost pravidelného vysušování, rozhodl dvorní dekret z 3. května 1794 
papírnu, v 6.000 zl. odhadnutou, vykoupili a zrušiti. Janu Rybyšarovi

') Kn. B ělozelen á  C 4  v arch. zem.
2)  Mlynář císařský Fr. K alous, a mlynáři z mvezim osti Jak. Dytrich i M ichal Langr.
3)  P od le  prot. rad. z r. 1739, fol. 162; Fr. Č ervenka 1. c. 102; Kn. B ělozel. C 2 .
*) Č ervenka oznam uje dalum základu sem ín ské papírny k r. 1732. Srov. Rollarní

exfracl o b ce  Sem ína z r. 1759. (R kps v archivu m. m.; Beschreibung der k. k._Ka- 
m eral H errschafl Pardubitz z r. 1796; Fr. Zuman, Papírna v Pardubicích , v Č as. 
M. K. Č . 1. c . sír. 2 1 8 -2 2 3 .)

5) Prothocoll v. k. Hoff an d. Pardub. W irlschaftsoberam bl er lass. V erordnun- 
gen . A. 1759. (A rchiv Mus. spolku  bez sign .)

“)  Ratifikace sm louvy ddto 29. března 1760. (P roth oco ll 1. c .)
7)  Kniha „Starobylá“ sir. 261 v registratuře ok res, soudu  v Pardubicích .
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nabídlo panství pro dílnu jiné staveniště u Opatovic na nově založe
ném náhonu nedaleko mlýnského splavu. Rybyšar podnikl stavbu pa
pírny hned ještě r. 1794; pracovati však začal teprv r. 1796 a setrval 
při svém díle i na počátku devatenáctého věku za roční nájem 50 zl.1) 
Pracoval s dvěma tovaryši a dvěma učni.2)

Dne 16. prosince 1808 odevzdal Jan Rybyšar papírnu synu Františkovi. 
Ten udržel ji do roku 1815. Dne 27. dubna t. 1. postoupili manželé 
Rybyšarovi František a Antonie opatovickou papírnu3) trhovou smlou
vou Gottliebovi Haasovi, pražskému měšťanu*) na Starém Městě za 
10.000 zl. Provoz náležel Haasovi hned 1. května téhož roku.5) Závod 
s dvěma staveními drželi dědicové Gottlieba Haase ještě r. 1843. Roční 
daně platili 3 zl. 472 kr. Roku 1846 papírna shořela a spáleniště sply
nulo trhem s mlýnským gruntem Václ. Morávka.6)

Stavení papírny pardubské léta 1738 koupil od obce Fr. Talacko 
z Ještětic. Později vrátil se však grunt zase obci.7) Dne 1. ledna 1767 
prodával Josef Ant. Kintzl, primas, s radními „u příkopův JMC. stojící 
prv bývalou Talackovu chalupu, kde před lety papírna císařská bývala, 
Pavlu Halákovi, s místem sousedícímu, za 380 zl. Od roku 1774 měl
bývalou papírnu Jiří Bubeník s Annou, ženou, za 620 zl.8)

V druhé půli devatenáctého věku byla zde stodola Krausova a od
r. 1893 městské jatky.

PANSKÁ TŘÍSELNA. +

K východnímu břehu proudu, jenž svým výpadem z panského pří
kopu hnal od roku 1663 kola papírny, přistavila se  i panská tříselna 
s kolem třetím. Kolo vodní dubovým hřídelem zdvíhalo v tříselně 
dva železné čepy s čtyřmi železnými kruhy. Stál tam také dubový štok 
s tlustou tyčí železnou; vrcholků s patkami, v kleštích běhajících, bylo 
třináct.9) Zánikem papírny (1734) zrušila se práce i v tříselně. Nová dílna 
pracovala potom při mostu Chrudimky podél hospody „Hodonína“.

')  B eschreibung 1. c .; B eilagen  zur hist. B eschreibung d. Kam. H. Pardubitz 
fol. 170—172, 293— 294 v m. m.

2) B eschreibung.
s)  Č p. 43.
‘)  Z čp. 607.
6) Kn. N ovožlutá II. tol. 225 v zóm . registratuře bez sign .; Dominik, grunt. kn. 

(em phyteusí) o  m lýnech a j. z r. 1815 v registr, okres, soudu .
r)  Berní soup isy  v zám ecké registratuře bez sign . (Individuelle Subreparation  

f. d. m. J. 1843 a 1847.)
’) Roku 1759 stála tam vojenská pekárna. (Kn. B ělozelen á  D 5 , Q 13 .)
s)  Kn. Č ernozelená fol. 163 v registratuře okresního soudu.
*) Haubtinventarium 1. c. 200 násl.



PANSKÉ BĚLIDLO, ť )

Ze starodávného „ostrůvku“ při splavu „Říčky“ na předměstí Ma
lém přeneslo se v druhé půlce století sedmnáctého na severozápadní 
břeh zámeckého příkopu těsně vedle papírny. V stavení byla světnička 
s komorou, veliký kotel měděný pro podpal a jiný železný pro vodu. 
Voda táhla se ze zvláštní studny. Velikých kádí na prádlo bylo osm , 
malé čtyři. „Cýchy“, ve kterých se prádlo při bílení zahřívá, čtyři, konví 
kropicích šest, drobnějších deset, žlábků vodních patnáct a j.2)

Místo bezpochyby přešlo záhy na obec, jež zdvihla tu novou cha
lupu a r. 1739 prodala ji i s kusem role za 200 zl. Václ. Svobodovi 
s právem předkupu. Po Svobodovi následuje: Jiří Bažant (1747—59), 
Josef Kučera (1759—69), Jiří Axlar (1769—77), K. Střecha (1777—97), 
Josef Střecha (1797—), Václav Papík, (1866—83), B. Bartáková vdaná 
Vodvárková (1883—93), Jos. Vodvárek (1893—95), Kat. Vodvárková 
(1895— 1907), Jos. a Václ. Karel (1907—1918).3)

CÍSAŘSKÁ FOROTA. +*)

Upravil ji „Na pastvách“ při zámeckém příkopu vrchní ředitel 
Václav Jan Wildt (1778—93). V dřevní ohradě byl také hlídačův byt.®) 
Zrušením zámeckého hospodářství r. 1920 zanikla i panská forota.

KOŽELUŽNA JMC.6)

Stavělo ji panství při r. 1663 současně s papírnou a tříselnou. Brankou 
vcházelo se  na dvorec, na němž byla studně s okovem a váhou, jíž 
táhla se voda do dílny. Bylo tu také 11 kádí velikých, v zemi zaděla
ných pro nakládání koží a záhy i stáj. V chalupě byla předsíň, kuchyně, 
světnice a komora s pavláčkou. Dílna o čtyřech oknech měla 10 kádí 
malých a čtyři louhové, v zemi skryté.7)

P an ské bělid lo. C ísařská forota. Koželužna JMC. Panský špitál. 59

Po r. 1778 dříve již zrušenou koželužnu od panství drželi: Jos.Benony 
a po něm vdova Kateřina (—1795), Fr. Valach s Kateřinou (1795—98 
v 840 zl.), Jan Kučera (1798—1830, se  zahradou a rolí v 650 zl.),8)

’)  Na m ístě čp . 87 Na zábražf.
•) Haubtinventarium z r. 1719 1. c.
•’)  Kn. B ělozelen á D  20, Q_13; Kn. Č ern ozelen á 36 ,138; Kn. V. grunt. 233; Kn. p ozem .
‘)  ČP- 11-
5)  B eschreibung 1. c .; Č erven k ovo „Popsáni" fol. 114.
„Forota m ěstská“ k výtahu dřev p lavených na Labi dána jest v rozloze 958 sáhů  

obci Pardubské od pana Viléma z Pernšteina r. 1512. Jest to m ísto m ezi Labem  
a siln ic i od  mostu k jatkám. Roku 1785 o 1827 bylo m ěstiště ú ředně m ěřeno. (P r iv ileg ia ;  
Plán kraj. Ing. Jahna z roku 1827 v „Patentenbuch*, rkpsu b ez sign . v m. m.)

' )  Č p. 88 , přičtené d nes k Zábraží. 
i Haubtinventarium 200 násl.

8)  Kn. V. v registratuře okresn ího soudu  203, 277.
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Terezie Kučerová, manželka Janova (1830—37),*) Jan Bucek s Jos. Řemes- 
lovou (1837—56 za 250 zl. mc.), Jos. Řemeslová (1856—),’) Jos. Hal- 
berstadi (—1866—),3) Josef Štěpánek (1873—1927).*)

PANSKÝ ŠPITÁL, f

Stál na pravém břehu Struhy mlýnské, západně od mostu „Katova“.5) 
Měl dvě světničky výtopné, třetí bez kamen a kuchyni, r. 1796 valně 
sešlé.6) Při úpravě tamějšího městiště po r. 1910 bylo stavení zrušeno.

l)  Kn. VIII. 530.
-:) Kn. IX. 224, II. (nová) 633.
3) Protokol válečných  náhrad v m ěstském  archivu.
*) Kniha pozem ková.
5)  Proti h o sp o d ě  „Bubenči“.
‘) B esch reib un g  1. c.



HLAVA VI.

MĚSTSKÉ STAVEBNÍ PAMÁTKY.

BRÁNY A VĚŽE.

Brána Pražská —  Zelená.

tarší název vzala od cesty, která z „rynku“ vy
cházela branou ku Praze.1) Mladší jméno pře
neslo se na ni nenáhle po roce 1543 s věže 
Zelené. Dolní stavba jest vzácnym zbytkem mo
hutného zpevnění města, jež načal mistr Paul 
z rozkazu pana Viléma z Pernšteina r. 1507. 

Byla cele vsazena do zdi hradební a nízká, bez 
obytného patra, goticky štukem sklenutá,opírajíc 

se se strany městské o zvláštní „baštu“.2) Proti městu zavírala se  těžkými 
vraty, se strany předměstské však mostem zvoditým, jenž zvedán byj nad 
prohlubní se zděné příčky v příkopě provazy, na kladkách v rozích ostění 
uložených. Pro snazší zdvih zatěžovaly se provazy v bráně váhou.3) 
Zdvihutý mostek druhý zavíral branku pro pěší, podle hlavního vchodu 
upravenou.*) Předmostí u zděné příčky tvořila brána jednopatrová, stře
chy sedlové, se zvláštní komůrkou nad vjezdem. Ta zpravidla se  nají
mala.5) Od předmostí až k vnějšímu břehu příkopu na straně před
městské položen byl kolový most.

Valnou změnu doznala Pražská brána po spálení města roku 1538. 
Léta 1542 usadil mistr Jiřík na starší základ brány „dům“ — dvě svět
ničky a štít renaissanční na způsob vysoké altiky, lisenami dělené, 
s drobnými dvojicemi střílen a polokruhovými štítky ve vrcholu. Krov

*) Roku 1548 popisován je s t „dům v rynku v rohu (čp . 77), jd ouc k bráně Pražský“. 
(Kn. R udee 1. c . S I . )

V XVIII. věku zvalo s e  tu je š tě  „V b aště“. (P o čet z r. 1783 v m. m.)
2)  Světlost klenuti: 4'2 m výšky, 3'6 m šířky, 9 m délky. Šířka brány: 11‘3 m.
3) Roku 1646 platila o b ec  za dva posiraňky k váze na m ostě za Z elenou branou. 

(P očet od  r. 1644 1. c .)
Roku 1542 připomíná počet vydání „za vybírání bláta a rumu pod m ostem  zdvi- 

hutým“. Roku 1647 platilo s e  dvěm a nádeníkům „od vylévání vody pod m ostem  zdvíha
cím při Z elen é bráně, aby s e  volněji zdvíhali a spouštěti m ohl“. Byla ledy tato pro
hlubeň pod  branou, od  ostatního příkopu zídkou oddělená a za dne deskou m ostu  
zdvíhacího přikrytá, zpravidla sucha.

4) N očn í příchozí budil branného zvoncem  u brány zavěšeným . (Závěi Jakuba 
zám ečníka z r. 1542 v Knize závětí 1. c .)

*) Roku 1538 bydlil tu stře lec . Později pronajím ala s e  světnička za 2 kopy m íš., 
r. 1636 za 3 kopy. Léta 1644 rozbořila se  brána pro rozšíření ša n c e  v předm ostí. 
(P očet 1. c .)



prikryl šindelem.1) Pan )an z Pernšteina půjčil do stavby, ale obec záhy 
dluh splácela. Roku 1543 nastěhoval se mistr jiřík do „nové brány“, 
najav ji „na koštování“ za 3 kopy 19 gr. míš. Když r. 1544 o sv. Janu 
Křtiteli nájem došel, najala se  brána opět, ale plat zvýšil se na 4 kopy. 
A takový zůstal až do století sedmnáctého.2)

Po vyzdvižení jezdeckých kasáren na valu městském (roku 1776) 
zrušil se  most zdvihutý, mezi mostem dřevěným a branou nasypala se  
tvrdá cesta. Tou oddělil se starodávný průjezd brány od vyschlého 
příkopu.’) Zdobný relief, připomínající pověst o vpádu Ješka z Pardubic 
do Milána (r. 1158), usadil na líci brány sochař Bohumil Vlček podle 
námětu Alešova r. 1903.*)

Věž Zelená?)
Bránu Pražskou chránila věž, r. 1507 současně stavěná. Jakou po

dobu jí mistr Pavel při vzniku vyvolil, těžko jest pověděti. Snad hrubě 
nelišila se od „věže Bilé“, ježto i při stavbě podružných bran zachovával 
se tvar stejný.6) Také míru zkázy požárem z r. 1538 jest nesnadno odvážiti. 
Ještě za Havla soukeníka, hospodáře města (od úterý před sv. Vítem 1541 
do středy před sv. Janem Kř. 1542), účtovali správcové „počtu Pardub
ského“ plat „od vyklizování rumu v věži u domu páně Divišova nad 
branou i také od bašty podle té věže“.7) Avšak již také týž počet z r. 1542 
zmiňuje se  o „stavení věže nový a sklizování kamene u domu páně 
Divišova, když vožen byl k stavění nové věže“. Stavěl ji mistr Jiřík 
z  Olomúce na zbylém spodku staré věže Pavlovy v slohu pozdně go
tickém, ač štíty městské v též době kroužil již slohem renaissančním. 
Peníz na stavbu věnoval pan Jan z Pernšteina. Opravy a doplňky 
opatřila obec.8)

*) Roku 1646 zaplatili k on šelé  Jak. Hrubému od vybití 15 kop starého šin d e le  
na krov brány při Z elen é věži. (P o čet 1. c .)

2)  V sto leti osm náctém  „z quartiru v zadních  vratech u Z elen é brány“ brala o b ec  
4 zlaté 40 krejcarů.

V chod k bráně byl v roce  1556 upraven po sch od ech , krytých přístřeším . Při 
prom ěně ok olí Zelené věže v konci války třicetileté vstupovalo se  k „pokojům “ brány  
již po náspu, při bráně vyklenutém . V ýklenek byl bezpochyby zbytkem staré bašty.

Roku 1556 stával pod Z elenou věží ve výklenku (?) krám „sklep“ na ob ecn í peníz  
upravený a dřevěnou vazbou opatřený. Plat z něh o však nevycházel trvale.

3)  N ad polozasypaným  příkopem  postavil s e  r. 1886 železný m ost za 14.000 zt. 
Práci že lezářsk ou  provedla továrna v S obotíně-Štěpánově, stavbu spod n í podnikl 
chrudimský stavitel Fr. Staněk. K stavbě m ostu  užilo s e  z části i m ěstiště dom u čp . 3 
při vstupu na předm ěstí Z elen é. (M em orab. m. P. str. 672; Prot. ob. zast. z r. 1885.)

‘)  Za 1.000 K. (Protokol jed n ací v radnici.)
5) Jm éno má již r. 1547 od  m ěděnky na krytu střechy. Kablik mylně posunuje  

vznik názvu až k roku 1666 z dom nělého nátěru opravené střechy barvou zelenou . 
(P očet 1. c .;  Kn. Zelená N 1 0  k r. 1637; Kablik, 57 násl.)

' )  Šířka a délka (d oln íh o) zdivá 9 m X 7 ‘6 m; šířka průjezdu 3'8 m (vnitř 5 m), 
výška 3‘8 m.

’) 4 kopy 15 gr. m íš. — Viz str. 61.
’) Z počtu  m ěstského jes t patrno, že dluh pánovi sp láce li Pardubčané jen  z těch  

staveb , z nichž sam í přímo těžili.
V r. 1543— 44 platili k on šelé  „nákladu rozličných potřeb na věži, kde irubač jest, 

k D louhém u předm ěstí nad branou, kterúž JMt pán na svůj náklad vystavěti dáti ráčil,
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Na místě skutečných vrat usazen jest na straně k předměstí hřeben 
ochranný; spouštěl se řetězy v kamenném úžlabí.1) jižním bokem klenby 
vcházelo se  do soutky, vedoucí k jižnímu rondelu hradby městské. Nad 
klenbou v prvém patře byla světnička s vchodem do ulice městské, 
kamenným ostěním gotického rýsování mo
hutně vyloženým. Jiné světničky byly ve vyš
ších patrech pro trubače a hlásné.2) Nad 
horní kamennou římsou, ze zdivá vysedlou, 
srouben byl „krancl“ dřevěný.3) Tvořil dů
myslný přechod z těžkého trupu ke gotické, 
hravě článkované a měděným plechem kryté 
střeše. Tři patra stříšek, na způsob mansard 
na sobě vložených, nesla hranol čtyřboký, 
s okénky v stranách. Čtyři věžky při jeho 
základu a jiné čtyři na jeho vlastní stříšce 
— všecky zlacenými praporci na zlacených 
makovičkách zkrášlené — oživovaly hlavní 
vrchol v podobě čtyřbokého, ostře protaže
ného jehlanu se  zlacenou makovicí a hvěz
dou o deseti paprscích.4) Třpyt střechy 
věže záhy potom způsobil rozšířené přísloví:
„Leskne se  jak pardubská věž“. Nenáhle 
však kryt měděný zezelenal a r- 1547 způ
sobil již nový název „věže Zelené“.5)

Nová věž byla předním klenotem města 
a od počátku plna ruchu. Po závěru denní prá
ce  branného na bráně načínali svůj úkol na věži hlásní, opakujíce údery na 
věžní zvon i zvukem volského rohu odbité hodiny na radním orloji. A také 
píseň pěli ke cti sv. Floriána a bl. Arnošta z Pardubic —- patrona města, 
jim vydatně v ponůckách pomáhali do konce XVI. st. městští trubači.6)
jako od díla, rumpálu, za zděří na teyž rumpál, za nová kamna, od opravy dvojích  
vodrví u světn iček  a opravy skel, od  zdělání nových vok en ic, za nový zvon ec a šňuru 
k němu a j. 5 kop 23 gr.“ (P očet z r. 1543—44.)

Podobnost věže  Z elené se  starší věží znojem skou sved la  starší badatele k úsudku, 
jakoby Jiřík vyšel ze  Znojma. Odtud jej laké tak nazývali. V ěž ve Znojmě stavěl při 
r. 1500 M ikoláš z Edelspitz u Louky.

Zdivo spod n í z kam ene kunětického a štuků p ísk ovcových  má v průměru 1'50 m. 
V  druhém patře je s t  zdivo m íšen o  cihlami, 1'20—1 -50 m silné. C elkem  jes t n asta
v en o  zdivá 17 sáhů, věž s e  střechou  měřila 31 rak. sáh .

')  Zdělán byl z fošen  dubových, s  hroty železem  kovanými. (Č ervenka 1. c . 67.)
2) Srov. dílu II. str. 119 násl.
’) Roku 1570 oznam oval „ P o č et“ „náklad na věž i Zelenou, jako od  opraven í 

kranclu, za volej d o  barvy na ten krancl“. —  Sem  s lu š i bezpochyby i zmínka v počtu  
z r. 1552 o  vydání „truhláři na klíh, od barvení prken a jich  přibíjení ok o lo  v ě ž e “. 
(P o č e t m ěstský 1. c .;  Srov. obraz W illenbergův z r. 1602 a obraz sv. Jana N epom . 
z XVIII. věku z kláštera pardubského —  d nes v m ěst. m u seu.)

*) M akovice vážila 36 liber rak. a obsahovala ssu té  m íry 1 strych 15 m ěřic. Hvězda  
m á v průměru 1 loket 13 palců. S  hrotem vážila 50 liber. (M ěřeno při opravě r. 1801.)

s) P očet m ěstský z r. 1547 1. c._
')  Srov. dílu II. str. 119 násl.; Č ervenkovo p opsání 1. c . 67.

Pražská brána. Věž Z elen á. 63
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Záhy vyžádala si členitá střecha vedle podřízených oprav výdejů 
vážnějších. Již léta 1563 platilo město „od pobíjení a tvrzení plechů“ ; 
r. 1574 podnikly se na Zelené věži práce zvlášť nákladné. Účtovaly 
se tehdy platy1) „pokrývačům od snímání makovic i zase jich vstavo- 
vání, od přibíjení plechů a za plechy nové, od udělání nového hrotu 
pod makovicí, kováři za nový rožeň železný (k vrchu věže), kotláři od 
opravy dvou makovic, které byly prostříleny, a zlatníku od jich vyčiš
tění“.2) Draze vystrojená věž dívala se do kraje sotva deset let, když 
radili se konšelé o nákladu novém. Roku 1583 pozvali pražské pokrý
vače, v ten čas zaměstnané v Hradci, „k spatření Zelené věže, jak by 
se opravili mohla“.3) Opravné dílo začalo však teprv až r. 1584. Krov 
opravoval Adam Patok, střechu kryl Václav Černohorský a na zlacení 
devíti makovic koupila obec zlato v tabulkách. Pozlacování opatřil malíř.4)

Válka třicetiletá a v ní několikeré obléhání města, zvláště r. 1545, 
přinášelo věži škodu tuze patrnou. Správu její vzala na se vojenská 
posádka a při jižním boku věže vystavěla si 1.1646 hlavní stráž.5)

Protože r. 1653 usazovali Pardubčané na věž zbylé zvony ze spá
lených zvonic městských, zesíleno jest její dolní zdivo až k prvému 
patru cihlovým přístavkem.

Počátkem března (?) 1660 „učinila se  škoda od povětří na věži 
Zelené, takže několik kusův plechův potrháno bylo a ta věž bezelstně 
se opraviti musela“. Proto zavolal primátor J. Klebsatle do Pardubic 
„přespolního přikrývače, který na věž k báni lezl, zdali se jaká škoda 
při hrotu děla“.6) Místní kotlář Jiřík Išer kladl potom na střechu „nové 
plechy měděné, však s přirážkou starých plechův, které se mu proti 
nové mědi daly a odvážily“.7) Větších starostí přinesl konšelům r. 1661, 
když 17. května „věž Zelená jest od hromového povětří roztlučena“.8) 
Blesk poškodil střechu, dřevěný ochoz a na jižní zdi věže způsobil 
silnou puklinu. Úřad konšelský zajistil si na zámku hmotné podpory 
a přikročil k dílu roku 1662. Mistru zedníku, Stefanu Voknířovi, který 
stavbu podnikl, „vedle smlouvy s ním učiněné jest vydáno 65 zlatých 
a 2 strychy žita“. Místní zedník Václav Reysyk maloval na věži erby.9) 
Na konci roku ukázal „Počet“ „vydání na napravení věže Zelené“ 
sumou 242 zl. 29 kr.10) Zvony z věže stěhovaly se tehdy opět na obno
vené zvonice. Z neznámého důvodu vkládal se  nový železný stěžeň

x)  V sum ě 54 kop 29 gr. 4 d. (P očet.)
2) P očet I. c.
3) Za radu vzali pokrývači 4 kopy 57 gr. (P očet).
4) P očet z r. 1585 1. c.
5) Roku 1646 platila o b ec  za 24 kopy š in d ele  na krytí „Haubtwachu v Zelené  

bráně z poručení P. K om m andanta“. (P o čet 1. c .)
c) M ěstský důchod vyplatil za šetření 30 kr. (P očet 1. c.)
7) „D ne 15. Januarii 1661 vydáno jest kotláři za napravení té škod y“ 15 zl. 30 kr*

(P očet z r. 1660—61 I. c .)
8) P očet za r. 1662 1. c.
9) K straně m ěstské nam aloval Reysyk věn ec ze len ý a nad ním v kruhu císař

sk éh o  orla. K předm ěstí zíral městský znak (?).
10) P o dokonání díla vykázal zvláštní stavební rejstřík 429 zl. kr. nákladu. (M. m.)
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v hrotu věže r. 1691.1) V století osmnáctém usazovala se  báně na věži 
hned zase r. 1712. V čas války o rakouské dědictví (1742—44) strhali 
Prusové se  střechy věže znamenitou váhu mědi a současně pokazili 
i trámoví. Obec čítala si škody 200 míšeňských kop.2)

Nového výrazu získala věž Zelená usazením hodin, které přenesl 
sem úřad konšelský 1.1760 s opuštěné radnice v rohu rynku.3) Roku 1801 
opravoval pražský pokrývač Antonín Smutný měděný kryt.4) Zatím třpyt 
hvězdy a makovice nenáhle bledl a nutil k obnově. Po důkladném vy- 
zlacení r. 1805 usadil oba kusy na hrot věže místní polír Jos. Bednařík.

Valně znehodnotila svéráznou věž oprava, 1.1843 předsevzatá péčí 
všeho občanstva. Dřevěná pavlač byla snesena, hlavní zdi věže nasta
veny až ke střeše a ohozeny nově maltou.5) Patrnější škoda chystala 
se  této pernšteinské památce po r. 1870, kdy při úvahách o zlepšení 
vjezdu k náměstí jednalo se o byti i nebytí věže a brány vedle stojící. 
Po zažehnání úplné zkázy, když 1. 1875 zamítnuta byla úvaha o zru
šení věže pro snadnější průvoz k městu,6) opravil pražský architekt 
Mocker nákladem Občanské záložny věž roku 1886 s patrnými změnami 
na vnějšku i uvnitř. Okna byla obložena kamenným ostěním a vyplněna 
barevnými skly. Pod vrchní římsu usadil hodinář Heinz z Prahy nové 
hodiny. Cymbály staré však zůstaly.7) Léta 1903 zdělal se  opět krov i kryt.

Pokus o novou úpravu věže podnikl se r. 1912.8) Pod měděný povlak 
střechy zrouben byl na povysedlé římse opět dřevěný ochoz, zdivo trupu 
se  obnažilo, hlavice kleští železných zakryly se znaky města a jeho 
bývalých pánů.9) Nové světelné ciferníky ukazují i v noci čas.10)

Věž „Mýtská“ — Bílá. f
Název „Mejtské brány“ přidával se soubornému zpevnění východu 

z města na počátku cesty k Vysokému Mýtu od r. 1507. Věž při bráně 
neměla dlouho jména stálého.11) Teprve když po r. 1547 zvykli si Pardub-

4)  U ložen  jest s  označením  data původu v m ěst. m useu.
2) Listář p. řed. Vam bery.
■') Zám ečník a spolu hodinář na Z elené bráně Václav Bendák bral od ošetřování 

hodin platu ročního 4 zl. 40 kr. a m ěl i volný byt, hodnocený za 1 zl. 35 kr. na m ísto  
starého accidentu  jed n oho sudu piva a čtyř sáhů dříví. (P o čet z r. 1768 1. c .)

*) K ablikova kronika.
M enšího významu jest b leskový úder do věže  dne 5. března 1828. P o ce lo d en 

ním sněžen í udeřil b lesk  do věže  o s/t 7. hodin večer. P oškodil cym bál hodinový  
a nepatrně i zdivo pod západním  ciferníkem . (Kn. brunátné vejchozův G 101 1. c .)

')  Káblik 1. c.
”)  N a záchranu věže i brány působila ústř. památková kom ise d opisem  k měst. radě  

ze 17. listopadu 1875, získavší v ob ec . representaci souhlasu  pro uchování obou památek.
7) Tehdy zastřela omítka malbu Raysikovu na věži.
6) P o d le  daného návrhu opravoval věž K. Kašpar. (Prot. radní.)
s)  U pravil soch ař B aše.

10) O chraně zdivá před otřesy slouží z téhož času  dřevěná špalíčková dlažba v branách.
u )  Byla-li „bašta mezi branam i“, obývaná již při r. 1508, totožná s  „věží, kterou 

r. 1520 koupil jan  Š v ec“, t. j._„dům na věž i“ — staré zápisy netvrdí ani nepopírají. 
Platil z n í  Jan Š vec  a později „Žid“ o sv. Havle '/z gr. a jednu slep ic i. (N ejsi. urb. 1. c .)

Roku 1533 „v pátek po sv . Urbanu stře lec  V elík Václav požádal pánův, aby jem u  
ta věže prodána byla na bráně, na kteréž Řehák soukenník byl. I dána jest jemu na

V ěž Zelená. V ěž „M ýtská“ — Bílá. 65
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čané nazývati Pražskou věž podle střechy věží Zelenou, tvořil se současně 
i název věže Bilé, ač dosti zdrželivě. Za války třicetileté se ustálil.1)

Zdá se, že při osudném ohni r. 1538 věž zvláštní újmy nevzala,2) majíc 
obdobný tvar jako stará „věž Pražská“ a snad původní brána v „Přihrádku“ 

Stavěna byla v podobě čtyřboké bašty s gotickým klenutím pro prů
jezd k městu. Hřeben z fošen chránil vchod její proti předměstí. Nad 

vjezdem usazen byl městský znak. Okénka ve 
dvou patrech dívala se z obytných světniček.

* — Kamenný krancl, ze zdivá vysedlý, na způsob 
cimbuří, lemoval vrch trupu. Z něho vyrůstala 
střecha gotická — čtyřboká pyramida z cihel 
dobře pálených, nesouc na vrchu báň měděnou, 
(po roku 1542?) s hvězdou —  obě zlacené.3) 
Roku 1712 byla makovice s hvězdou sňata, nově 
vyzlacena a slavně usazena „při hudbě a bub
nování . .  .“*) Větší opravu podniklo město 
v srpnu 1807. Věž byla nově omítnuta a hamerník 
František Ehrlich opravil báň, sedmi ranami 
prostřelenou.5)

R o k u  1840 p o b o ř e n a  b y la  v ě ž  k d o m lu v ě  s i l 
n ič n íh o  k o m m is s a r iá t u  p r o  u v o ln ě n í  p r ů v o z u .6)  

B ilé věž a „Mýtská“ brána ^ t k y  z e  z d í  p o s t r a n n íc h  o d k l id i ly  s e  r. 1867, 
(v lev o ) v r. 1507— 1645. 1 8 7 0  a  1 8 / 7 - )

(W illenberg).

Brána „Mejtská“ — Bílá. f s)
Tvořila od r. 1507 věži Bilé předbraní, k Malému předměstí obrá

cené. Klenutí gotické pro vjezd, s boční brankou pro pěší a mostem 
zdvihutým, neslo již léta 1538 komory obytné se zvláštními schody.*)
ten způsob , aby on v šeck y  vopravy na s e  vzal, aby ttm nem ěli pan purkmistr a páni 
nic činiti na budoucí časy . A on zaplatil k ob ci z toho každého roku 3 gr., aby m ěl 
toho vůli prodati, kdyby ch těl.“ (Kn. R udee K 3 1. c.)

V 1 .1538 při opravě znali konšelé jen  věž „k malému před m ěstí“ a ještě  r. 1648 
ozval s e  název „věž m ezi branam i“. (P o čet m ěstský 1. c .)

’) Kn. Bílá 0 3 3 ;  Z elená E 17; Kn. Rudá prodajův 12; P o č et z r. 1636.
'-) Roku 1538 na její opravu účtovala s e  jen  1 kopa 4 gr. 4 den. (P očet 1. c .)
3) V iz obraz W illenbergův z r. 1602; srov. obrázek v S ed láčk ových  H. Z. díl I.; 

Č erven k ovo  Popsání 1. c .;  Kablik 1. c.
4) Pam ět o slavnosti, sep san á  v témž ča se , uložena byla do m akovice v p le 

ch ové krabici.
5)  Tato škoda stala s e  bezpochyby za války o dědictví rakouské. (Kablik 1. c . 60.) 
fj  P ů vod ce toho, kraj. kom isař ing. Bretr, „zlé pam ěti“, chystal týž osud i bráně

Z elené. (Kablik 1. c. 60.)
;) Roku 1872 koupil zbytek věže la n  Š íp ek  a sou sed  B lažek.v 
Roku 1877 o sn e se n i zbylého zdivá jed n al s  lan em  Šípkem  dr. J. Žák. (Prot. jed . m .)
8) N ejst. urbář; D ipl. II. str. 110 (Priv. na c lo  od W ladislava krále); Kn. Zel. E 18  

o „B ilé b rán ě“ k r. 1615.
3)  Roku 1636 uvádí s e  „náklad na opravu pokojů na branách, t. j. sklenáři od  

udělání dvou nových oken  na Bilé bráně za 1 kopu“. (P očet.)
Roku 1645 platila o b ec  Jak. Hrubému, tesaři, sam odruhém u, dělajícím u n ové  

sch ody na B ilé bráně nad m ostem  zdvíhacím . (P očet.)



Pod mostem zdvihutým podél zdi mestské proudila voda ze Strúhy náho
nem k příkopu zámeckému. V noci zavírala se brána nejen plochou mostu, 
nýbrž i zvláštními vraty.1) Po roce 1547 nazývá se  „Bílou“ a starší název 
„brány Mejtské“ přechází na bránu mezi mosty, ač ne vždy důsledně.2)

Roku 1636 kryla se „Brána u Mydlářových“ prejsy a kůrkami3) 
a po osmi letech upravovala se  k obraně města pilně opět.4) Avšak 
záhy nato věřil velitel města vice šancovnímu 
násypu. Proto dal po prvém příchodu švédského 
Torsiensona (1643) bránu při věži obořiti.5)
Sňal se  s ní krov i jiné roubení a dříví v sedmi 
hranicích prodalo se do pivovaru. Pro ochranu 
města vyházel se za Bílou branou veliký šanc.

Brána „Mejtská“ — „Jelínkova“, f
Stavěla se podle jednotného rozvrhu pana 

z Pernšteina za mostem nad Chrudimkou při 
západním břehu „Požeračky“ s ostatním opev
něním obce. Uzavírala potom od r. 1507 vý' 
chodní část předměstí „Mezi branami“.8) Úpra
va její nelišila se celkem od věžových bran 
při ulici Karlově a Labské. Nad cestou při ny
nějším domě městské hydroelektrárny zvedal 
se nad sklenutým průjezdem čtyřboký dřík zdivá 
s bočními okny a střechou sedlovou. Na obou 
koncích hřebenu třpytily se zlacené makovice. Po r. 1612 zvala se  brána 
Mýtská také „Jelínkovou“, pro sousedství s domem čp. 134, náležejícím  
od té doby Jakubu Jelínkovi.7) Světničky v bráně pronajímaly se  souse
dům.8) Roku 1645 při proměnách v městské fortifikaci byla brána stržena. 
Léta 1687 připomíná se ještě ve zbytcích.8)

Brána „Sedlářská“, f
Zdvíhala se mezi domy čp. 14—15 a 37—38 na^hrázi, v ulici Lab

skou upravené. Počátek její položití jest do času zpevnění městské 
části „Mezi branami“ po r. 1507. Trup brány, čtyřboký, s dvojím pat
rem a okny ke všem stranám obrácenými, nesl sedlovou střechu s vikýři,

*) Roku 1645 p laceno jest „Thob. Žam berskému, tesaři, od  rumpálu n ovéh o  pro 
zdvíhání mostu u B ilé brány a vral při též bráně opravování a  zavěšován í“. (P o č e t.)

2)  Kniha Bílá 0 3 3 ;  Kniha Zelená E 17; Kniha B ěločerven é F12.
J) P očet 1. c.
4) P očet 1. c.
5)  V „Počtu“ zam ěňuje se  věž s  branou a v jed n é p o ložce  mluví se  také o  zboření 

věže. D alší položka (k 25. Junii 1645) omyl však vysvětluje. (P očet z r. 1644— 47 1. c.)
8) N ejstarší urbář Pernšteinský p o  r. 1494; Kn. R udee III. A 2, E 2 (k r. 1515 a  1534).
7) P očet m ěstský z r. 1644 I. c.
8) Roku 1565 „nájmu z třetí brány, která slove Mýtská, nepřijali (k o n še lé ) nic. 

M ěl však  Jan H anzlíček platiti 4  kopy“. P osledn í nájemník, P avel Proud, p latil po  
3 kopách. (1636—45.)

5) Kniha Běločervená F 12 .

Brána „Mejtská“, Bílá. Brána „M ejtská*, .Jelínkova“. Brána .S ed lá řsk á “. 67
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hledícími k městu i k řece Labi. Na tupých hrotech kůrkového hřebenu 
seděly koule kovové. Před branou k straně labské byl příkop s mos
tem zdvihutým.

Protože základ brány tkvěl v umělém násypu hráze, hrozilo zdivo 
záhy sesutím. Roku 1548 smlouvali sousedé s panem Janem z Pern
šteina o její odstranění. Pán však nesvolil a odepsal: „Abych k tomu 

vám povolil, abyšte tu bránu u Labského mostu 
sebrati dali a jedny toliko vrata zaklenutá udě
lali dali i z příčin slušnejch k tomu povoliti 
nemohu, ale nébrž to míti chci, abyste ji hned 
podštemflovati dali pro bezpečnost lidí a na 
jaře dostatečně ji opravili a není-li spraveno, 
hned opraviti dali, aby se nočně zamykala.“.1)

V druhé půli r. 1549 přistoupili konšelé 
k stavbě „nové bašty na Labském mostě“, 
smluvivše „oukolem“ od ní dáti 30 kop. Mimo 
jiné obrácena jest na zdvižení bašty i část cihel 
z obecní cihelně za mostem, již toho roku obec 
od pána převzala.2)

Za nájem v bráně platil Blažek řezník roku 
1574 40 gr. ročně a stejný plat kladl se ještě
r. 1636, kdy ujal se  domu čp. 14 a 15 Fridrich 
Hejtmánek, sedlář (r. 1623—), po němž ustálil 
se  pozdější název brány. Roku 1644 byla rozko

pána a v okolí jejím vyhozen jest rondel i šanc.3)

Brána u špitálu („Horská“), f
Zavírala od r. 1507 z venkova západní vchod k Dlouhému před

městí.4) Nad goticky sklenutým průjezdem v prvém patře byla světnička 
s oknem, do cesty obráceným. Sedlová střecha s kovovými koulemi, na 
hrotech v koncích hřebene usazenými, kryla se  kůrkami. Roku 1556 
obýval světničku v bráně nájemník za 1 kopu ročně.5) Do roku 1636 klesl 
nájem až na 30 gr.6) Od roku 1639 se již nekladl, „poněvadž (brána)
ohněm spálena, od soldátův rozkopána a s zemí srovnána jest“.7)
Zůstal z ní potom jen oblouk sklenutý, jenž zmizel při stavbě státní 
silnice.8)

4)  List v m. m .; A Č. XX. 263.
2)  P očet m ěstský z r. 1550.
3)  Viz str. 22; P očet z r. 1644 násl.
4)  M ezi dom y čp. 73 a 76 (V eselkou).
6)  P očet z r. 1556 a 1559.
e)  P očet m ěstský z r. 1636.
7)  P očet m ěstský z r. 1644 násl.
8) Srov. v Č ervenkově „P op sán í“ ]. c. sir. 112 p ověst o  zániku klenutí nákladem  

vozu íorm anského.



Brána v Karlově ulici. Bašta. V ěž u kostela Panny M arie Zvěstování. 69

Brána v Karlově ulici, f
Stála na konci městišlě, rozloženého podle jižního příkopu městského 

při kořenu cesty k Olšinkám, „průhonům“, k „Hendrychu“, Nemošicům  
a Jesenčanům.1) Úpravou podobala se cele bráně „U špitálu.“2) Pobo
řením Dlouhého předměstí před příchodem Švédů r. 1639 brána zanikla.

Bašta f
nad Struhou městskou, těsně při západní straně 
mlýna „Valchy“, byla od roku 1507 podstatnou 
částí valu, jenž vinul se k Strúze od brány 
„U špitálu“. Byla jednopatrová (?) a panský dů
chod bral z bytu „na baště“ urburního platu 
o sv. Jiří a Havle po 2 gr., žní 1 den a jednu 
slepici.3) O udržování bašty sjednala se  hned 
po stavbě 1. 1507 „námluva mezi panem Barto- 
šovským, hejtmanem, panem Hynkem a panem 
Ctiborem, úředníky pernšteinskými a Petrem 
mlynářem“ z „mlýna podvalchovního v baště“:
„Jakož se podbijí srub tou vodou, která vod 
valchy padá pod mlýnem, kterýž srub drží konec 
valuov vod řeky, to se má nyni vopraviti na 
páně náklad a Petr má sám dělati a při tom 
býti, za to se jemu nemá nic jdáti, než kole 
a ruoska, ta se jemu má na panský náklad přivézti a ti dělníci, kteříž 
by s Petrem dělali na den, kolé zuostřili a do země bili, těm se  má 
panskými penězi zaplatiti. A potom Petr a jeho budúci sami mají sobě  
opravovati.“*)

Roku 1639 pobořila se bašta i s Valchou.

Věž u kostela Panny Marie Zvěstování, f

Hlavní věž města Pardubic zakládal pan Vojtěch z Pernšteina na 
východní straně za presbyteřem farního kostela Panny Marie Zvěstování 
1. 1530.5) Po roce přejali konšelé od pána „věži za kostelem českým, 
kteráž začata jest“. Měli ji „dodělati a dostavěti dostatečně tak, aby 
ku potřebě a ku poctivosti témuž městu byla a trubače na ní nákladem

*) Při domu čp. 41 a 42 v u lici K arlově.
2)  Roku 1572 najímala s e  světnička na bráně za roční úrok 20 gr.
' )  N a m isiě  „Bašty“ stojí čp. 82 st. (21, 23 n.) Bydlil tam nejprve nožíř a po  

něm do r. 1522 zbor Č eských  bratří. D a lš í platy s e  neuvádějí. (N ejst. urbář 1. c .)
‘) Archiv Č eský XVII. 90.
5) P očet z r. 1530, vzpomínaje ještě  staré zvonice, oznam uje: „Vod přikrytí věže  

za kostelem  tesařuom, od díla, za prkna, za hřebíky, za krokve i latě na touž v ěž  
platili k on šelé  6 kop 9 gr. 5 denárů.“



svým chovati. Když hodiny JMPán n a ni ráčí dáti spraviti, také tomu, 
kdo je napravovali bude, mají'službu i vopravu platiti“.1)

Léta 1532 kladl se do počtu městského „náklad na věži u kostela
za vápno, od fuor s týhož vápna i od for kamene k tý věži, za železa

k lámání kamene i odlamování tří hromad 
kamene, za kolečka, za duby k lešení, za 
cihly a jiné přípravy —■ 13 kop míš.“ „Janovi 
zedníku, kterayž jest projednal na věži tří 
loket zvayší zdi povýšiti s 26 kop, na to mu
dáno 16 kop“.2) Léta 1535 vydala obec nad
41 kopu, ale stavěl již mistr Petr. Podle 
smlouvy měli mu konšelé dodati 8 kop. Od 
roku 1538 zavázali se zároveň spláceti pánu 
po 20 kopách sumu, kterou sám na stavbu 
věže naložil a jež po sečtení register od
hadla se na 320 kop. Teprve však 1. 1541 
dodělával mistr Petr ve věži sklep a „kle
nutí nad šnekem u též věže“, smluviv práci 
v 9 kopách.3)

Hotová věž vznášela se na kruhovém pů
dorysu, majíc na svém válcovém trupu nad 
zdí hradební tři řady oken a vysazený ochoz 
— bezpochyby — osmiboký, s okénky v jed
notlivých polích „kranclu“. Střecha byla hel- 
micová s lucernovou věžkou, nad jejíž stříš

kou vystupoval hrot s koulí kovovou.*)
Avšak již při stavbě ztrácela věž svůj vlastní účel, ježto zatím fara 

kališná stěhovala se  ke kostelu sv. Bartoloměje. Proto hledalo se pro 
zvonici místo bližší, orloj usadil se na domě radním a trubač hlásal 
s kranclu věže Zelené..

Opuštěná věž dočkala se  r. 1645.6) V tom čase shořela na svém 
vrchu zároveň s klášterním kostelem při švédském obléhání 25. října 
a potom se  již neobnovila. Ohořelý trup zděný, zvaný „Bašta“, poslou
žil i za prachárnu.6) Roku 1816 zaniklo zdivo nákladné kdys věže, obrá
ceno jsouc k stavbě vojenských stájí podél valů.7)
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’)  Rkps B c2 9  m ěstského  m usea.
2)  P o čet z r. 1532 nást. 1. c .
3) Roku 1542 vyčítá s i  pardubský cihlář Jiřík m ezi dlužníky mistra Petra z Lito

m yšle. Snad  s e  dotýká dluh tohoto stavitele. (Kniha závětí 1. c .)
*) Srov. obraz W illenbergův.
‘)  Viz str. 23.
“) V  devatenáctém  věku pokládala se  pobořená věž, zvaná „Barborka“, za zbytek 

hradeb. (V iz na př. N ech v íle  1. c . 58.)
’)  Č ervenka 1. c .;  N ech v íle  1. c.

V ěž u kostela Panny M arie Zv 
v 1. 1532— 1645. (W ill.)
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CHRÁMY — ZVONICE — KAPLE — SOCHY.

Kostel so. Bartoloměje.1)
Městiště bývalého kláštera pardubských cyriaků podstatně se  změ

nilo, když při roku 1500 kopala se  prostředkem trosek jeho „Strúha 
městská“ a v r. 1507 západní příkop pardubského zpevnění. V té době 
bezpochyby rýsoval se v těch místech již i základ pernšteinského chrá
mu, jehož severní zeď cele padá k proudu „Struhy“. Dílo skončilo se  
v hrubém pojetí ještě léta 1514, kdy pan Vilém z Pernšteina složil

Zbytek ostění k oste la  cyriaků, vyp álen éh o  r. 1421.2)

hodnost nejvyššího hofmistra království, a kdy (v témž roce) působila 
již v Pardubicích řehole minoritu.3) Podle votivní desky nad hlavním 
vchodem zdvihl pan Vilém chrám „ku pohřbu svému“. V závěti své 
1. 1515 a v čas rozšíření nadace mnišské roku 1516 ukázal pán úmysl 
svůj v slovech širších: „Jakož z milosti pána Boha všemohúcího klášter 
nad řekou v městě svém Pardubicích udělal jsem ke cti a chvále Pánu 
Bohu všemohoucímu a Panně Marii, v kterémžto klášteře svrchu psa
ném toto jsem  před sebe vzal, aby služba boží v tom kostele dáti se  
mohla na budoucí ča sy ...“4) Lze snad přiblížiti se  pravdě domněnkou, 
že pernšteinský kostel měl býti nejen panskou hrobkou, nýbrž i místem 
římskokatolické liturgie pro zámeckou rodinu a katolickým osadníkům, 
když dosavadní farní chrám Panny Marie slavil od starších časů jen 
Bohoslužbu kališnou. Pro převahu německých členů nově zřízeného 
konventu zval se  kostel někdy německým na rozdíl od mariánského 
chrámu kališného — českého.6)

Jsa usazen organicky v severozápadním rohu městské hradby, obra
cel se  volně jen k zámku a domům sousedským „v ulici k klášteru“. Z té 
hlavní příchod ke chrámu načínalo široké schodiště o třinácti scho
dech, nesené valenou klenbou „nad řekou“ těsně při západní hradbě. 
Zábradlí východní stesáno jest na líci gotickým ornamentem plamén-

')  Titul k oste la  slu še l nejprve chrám u cyriaků. Chrám pernšteinský zakládá s e  
s ice  ke cti Panny M arie, a le  „Bartolom ejské p o sv ícen í“ s lav ilo  s e  již v d o b ě  pern- 
š te iisk é . (V iz „P očet m ěstský“ z r. 1542 1. c .)

2)  U sazen  v e  zdi u sakristie d ěk an sk éh o  chrám u.
’) Viz článek  „Klášter m inoritů“ v d íle  III. str. 88  násl.
‘)  A Č . XVII. 217 násl. a 238.
‘)  N ejst. urbář pernštein. vyčítal poplatky od  Jana „proti něm eckém u kostelu  na zdi".



kového skruží. Kuželkový doplněk vzniká teprv roku 1764.1) Hlavní portál 
byl původně bezpochyby gotický, s rýhovaným ostěním stejného vzoru, 
jako měl druhý boční vchod, kdys do parkánu, dnes k náměstí Smeta
novu hledící.2) Nad portál vložil pan Vilém desku votivní bez pevného 
data. její figurální úprava na způsob ostatních desk, tehdy na městských 
domech usazených,3) ukazuje na společnou dílnu i čas vývoje chrámu.4)

Roku 1519 stavěli italští kameníci portál nový, renaissanční, po
nechavše nad ním starší desku votivní. Rýhované sloupy, na čtyřbokém 
podstavci stojící, nesou svou toskánskou hlavicí široký vlys, v němž 
latinskými majusculemi znamená se původ portálu:

Vylem - z Pernsstayna - a na -
Helfensstaynye - et cetera - Leta M°VCXIX°.6)

4)  Vypravuje o  tom do zábradlí vrytý chronogram : M e Donat C aesar aC  Larglter 
eX aere sV o.

2)  Při kopání základu pro přístavbu chrám ovou (r. 1912) objevily s e  kusy pozdně  
gotického ostění. O d ložilo  s e  bezpochyby při stavbě nové renaissančn í brány. U loženo  
jest v e  zdi pod sakristií.

Portál jižní ukazuje na ostění po dvou slou p cích , je ž  vyrůstají z vřetenové patky 
a ve  vrchu s e  protínají.

3)  Roku 1511 na zám ecké bráně a na rožním d om ě nám ěstí čp. 77.
*) N ápis desky frakturou vypravuje:

W ylem 3 pecnfTrayna 21 na belffenfíraynie • byl • bojfrm 
firem • naytryfTim fca lo tr f l ir y  • ciiefřefyo • m > u j  letb 
p otom  • prjab  • 3bal • CDlabiflatrocoi • fcalt t>berfl?emu 
2í cjiefřemu ič - pronebofiatef  3bcat»i y letb ftryct) • ren 
rento jam ef y roto • myefío tryftatrrel • y Plafícet rento * 
fupobtyebu • robu (trému - rbtela l 2lej fe řbo • 3tobo • 
cobt> d ) c s e t v  • řlafti • neb p o b ^ e b  fiarobaaony ftroy  
btebiC3ny Etecy 3pofobili pne&Potre gtd) macji cd 
marEcabftnry m ocacrtíem  t» OaiibracrniPp v  pernffrayna

Pod písm em  jest zobrazena pověst o  původu šlechtictv í rodu P ern štein ova: Zavalitý 
muž (uhlíř) ve  vysokých  botách, přepásané suknici, s  kuklí a čapkou na hlavě, braš
nou na boku, a sek erou  v pravici, ved e lesem  zubra na proutěném  prstenu, d o  chřlpí 
zvířete vpleteném . V  haluzi stromu sed íc í p táček  tvoří výjevu pozadí.

D olní lem  d esky  ukazuje

W aitrob  W ilem a 3 pcrnjlfraina jč
^ a n  3 bobunřa 3 fa rb en m a  3 eHTfa 3

pernfTratna lommc3e . fftermberfa • trartmbeeřa
s  příslušnými erby pod  jm ény. Pod těmito jest vysvětlivka obrazu:

W oytiecb  3 pecnffrayna crebe tobra.
*) Rok tento pokládali starší sp isovate lé za ča s  d okončení chrámu.
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Gotický chrám vyrůstá z levého břehu „Strúhy“, uměle zvýšeného. 
Opěrné pilíře dosahují římsy podkrovní. Presbyteř na šestiúhelníkové 
základně, šesti pilíři vně zesílená, má šest oken,1) rýhovaným ostěním  
i skružím ve vrchu jemně zdobených.2) Ze staré sakristie při severní 
straně presbyteře zbyl jen pískovcový portál, pracovaný (1507—1514) 
po způsobu ostatních. Dva páry pilířů článkují chrámový prostor ve 
tři lodi a strop v hlavní lodi v půl třetího pole. Světlo vcházelo sem  
pěti^ gotickými okny.3) Podlaha kryla se dlažkami.4)

Štítní zeď v severozápadním rohu, do výše ztenčená, tvořila část 
hradebního zpevnění. Čela obou štítů lodi, vodorovnými římsami v pás
ma dělená, lemují se  na hranách při krovu drobnými rampouchy.5)

Roku 1532 vydán byl kostel po vůli pana Vojtěcha z Pernšteina 
od minoritů směnou osadníkům kališným a od té doby zval se  „čes
kým“ neb „velkým“.6) Když po dvou letech pan Vojtěch zesnul, po
chován jest v presbyteři chrámu a paní Johanka Zvířetická z Wartem- 
berka, ovdovělá manželka, položila na rov páně mramorový sarkofág. 
Zpracovali jej Italové po vzoru klasického náhrobníku bohaté figurální 
i grafické výzdoby a na lem víka, postavou pana Vojtěcha v rytířském 
postoji zkrášleného, vtesali krátkou pamět:

♦TVTO ♦ LEZV ♦ TIELO ♦ VROZENEH ♦ I PANV ♦ PANk ♦ 
WOGTIECHW ZPERNSSTSIřA. ♦ KERVZ ♦ B y L ♦ bEIWSSVM  
HOFMII S"REM* KRALOWSTWI^CZESKEHO I ♦ AMIZEL* 
LETA ♦ PANIE ♦ M ♦ V  ♦ X X X IIII  ♦ W E R y  ♦ DEN ♦ SWATE ♦
K E D R V T y7)

4)  Sed m é okno za hlavním oltářem  je s i  zazděno.
2)  Figurální m alba oken  opatřila se  p éč í dobrodinců r. 1913. Z toho roku p och ází 

také na hřebenu střechy presbyteře kovový kříž.
:) N a m ístě še s téh o  okna nad hlavním  portálem  jes t votívni deska.
4) P očet z r. 1570 ukazuje výdej za „dlažení kostela d lažicem i.“ (P očet m. 1. c .)
5) Počtem  dvanácti.
' )  Roku 1532 koupil M aňas zám ečník  od  Ram shole „duom v ulici k koste lu  již  

česk ém u “. (Kn. R udee K 16.)
7) D ne 17. března 1534.
Sarkofág pískovcový jest 56 em vysoký, 203 em dlouhý a 86V2 em široký. Na  

víko m ram orové, 30 em vysoké a podlahu svou  o 113/ ,  em v šíři přesahující, v tesán  
je s t  zručně obraz V ojtěchův v přirozené velikosti s  m ečem  a kladívkem v rukou. 
V rozích jsou vyrýsovány znaky rodu z Pernšleina, z Liblic, z Lom nice a Kdulinců  
z O strom ěře. Znak pernšteinský zdobí také čelnou  stranu sarkofágu. Ostatní tři stěny, 
lisénou  článkované, mají pět obrazců latinských veršů z knihy E cclesiasticu s a Z jevení.

Tohoto náhrobníku dotýkají s e  dvě pověsti. Prvá vypravuje o  mladém knězi, jen ž  
pom ocí kostelníka chtěl o  půlnoci otevřití hrob, aby vyšetřil jeh o  obsah. S trachem  
nechal však díla. — Jiná pověst vypravovala o  kletbě, paní Joankou Zvířetickou s v o 
lávané na toho, kdo by v budoucnu hrobem  hýbal.

Roku 1820 založili Pardubčané m ešn í nadaci za V ojtěcha z Pernšteina v u p o
mínku na jeh o  přízeň k městu. O  tento projev oddanosti op řelo  s e  c. k. gubernium , 
zakazujíc 8 . ledna 1836 přeložení sarkofágu z presbyteře do Č ern é kaple pro uvo l
nění místa při hlavním oltáři po přání biskupa K. Hanla, d ne 25. května 1834 v P ar
dubicích  generální visitací zam ěstnaného. (Káblik 1. c . 13; Jan V. D iviš, O  starých  
pam átkách děkanského chrámu sv. Bartolom ěje v Pardubicích, 1908.)
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Po dvou letech zemřela také manželka Vojtěchova, meškajíc v Nácho
dě, a položena jest ve zvláštní hrobce v presbyteři pod kazatelnou.1)

Roku 1538 vyhořel farní „kostel český“ a pan Jan z Pernšteina pod
jal se hned práce obnovné. Protože město rostlo a v kostele zhod
notil se literátský sbor a zpěv, zvláště lidový, rozšířili mistři italští chrá
movou plochu, vloživše mezi gotické pilíře oblouky renaissanční pro zří

zení chórů podél všech tří stěn.2)
Vlys jejich kamenného zábradlí vyložili 64 ka

setami, jež vyplňují rosety, antické masky a květy. 
Zábradlí chóru středního má kromě kaset čtyři erby 
rodinné3) a pod nimi dvěma štítonoši nesenou vo
tívni desku na pamět skončeného díla s významným 
nápisem :
W ay W od - cztyr - sstitu - urozeného - Pana - Pana 
Jana - z Pern- | sstayna - a na - Helfen-sstaynie 
diediczneho - Pana - Pardubicz - kteryz - gest - po 
shorzeni - m iesta - Pardubicz - (t)ento kostel a 
m iesto - zase znamenitým - nakladem - vystawiel - 
kteréžto shorzeni - sta lo  se  leta - Panie - tisyczeho - 
pietisteho | Irziczateho - osm ého - w patek - po 

Kostel sv. Bartoloměje pam atcze - wtieleni - Pana - Krysta - —  1 - 5 - 3 - 9 — 4) 
1.1514—1776 v hradbě. j^a s jfecjlu usa(jji mistr Jiřík (?) nápadně pro

táhlou věžku sanktusovou s měděným krytem na 
(šesti) bocích  a se  zlacenou bání i hvězdou.5) Pan Jan z Pernšteina 
naložil značný peníz na obnovu kostela, že sám v něm účastnil se  
Bohoslužeb, upraviv ze severní kruchty panskou oratoř s e  zvláštním 
sestupem  k hlavním schodům .8) Pro svůj hrob stavěl si však skoro sou
časně mramorový chrám v moravském Doubravníku. Proto v zdejším  
kostele kladla s e  naposled jen mrtvá těla Jana a Jaroslava z Šellenberka

') D eskový kryt hrobu oznam uje:,Tuto leží tělo  Johanky Zwířetické z W artemberka, 
manželky Jeho M ilosti pana pana W oytěcha z Pernštayna a p ochováno jest v letu P. 
MVCXXXVI. v e  čtvrtek p o  sv . G edrutě“.

z)  Protože p ud íce nových chórů dotýkaly s e  ok en , zazděny jsou  spodky těchto  
a přívod světla  opatřil s e  n ově vylámanými okny, bez zvláštní p éče , na škodu u ce
leného výrazu staré budovy.

3) Znak pánů z Pernšteina, z Lomnice, Johanky z Liblic a Kdulinců z O strom ěře.
(Petr K dulinec byl strýc matky Janovy, Johanky z Liblic.)

*) Roku 1913 usadila „Jednota pro rozšíření děkanského chrámu P á n ě“ p od le
starších znaků poprsí svéh o  p řed sed y a jed n atele  v  upomínku na obnovu a přístavbu 
kostela. (Viz votívni desku v přístavbě.)

“)  Výška v ěž e  měří 24 m. M ěděná a v ohni zlacen á  m akovice má 65 em v prů
měru, váží 30 liber a obsahuje 1 korec 2 věrte le  a  2 čtvrtce pražské míry. M ěděná  
a zlacená hvězda váží 8 liber, střed hvězdy m á v průměru 42 em . Z šesti paprsků 
(43 em d louhých) jsou tři na způsob plam enu a tři rovné. (Pam ětní sp is  v báni 
z r. 1666 a n o v é  m ěření při přestavbě r. 1912.)

e)  Roku 1550 platilo m ěsto  za 2 mříže d řevěn é na kruchty d o  kostela, za jednu, 
„kde jich Mti P án i sed ěti ráč í a  za druhou, k de žá c i zpívají“. (P o čet 1. c .)
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a Kosti1) a tělesné ostatky kněžny Těšínské.2) Po smrti pana Jana z Pern
šteina přešel pardubský kostel sv. Bartoloměje cele k potřebě sousedské.

Zvýšené právo obce na hlavní městskou svatyni ukazovalo se  od těch 
časů hlavně tím, že kopaly se v dlažbě kostelní „sklípky“ i zesnulým 
měštěnínům.3)

Do počátku sedmnáctého věku uchoval si chrám původní vzhled.4) 
Roku 1636 prolomilo se v západní zdi štítní čtyřlaločné renaissanční

Č ást vlysu na kostelním  chóru.

okno a zároveň v ostatních oknech vyměňovaly se namnoze „kotoučky 
prohledací“.6) Při tom značný peníz věnovalo město na „malování obla- 
kův“ — patrně na klenbě chrámu.6) Obléhání švédská v konci války 
třicetileté kostel přestál bez větší úhony. Když však vížka s „bání“ nad 
střechou zatím chřadla, z „jistých škodlivých příčin pro odtržení někte
rého kusu plechu měděného od hrotu, skrze rozličné větrové povětří,“ 
staral se  děkan Jakub Zbirovský se sousedy o její vylepšení. Dne 23. dub
na 1666 usazovala se opravená báň při veliké slavnosti a shluku lidu.7)

')  D eska , čá stečn ě porušená, umístěna jso u c  v e  zdivu lodi, oznam uje: „Tuto leží 
těla urozených pánů, pánů Jaroslava a Jana bratří vlastních ze Šellenberka a Kosti 
a pochována jso u  tělo Jana v letu 39 (?) a tělo  pana Jaroslava v letu 41“.

2)  Vnučky Jana z Pernšteina.
Mramorová deska, kryjící rov ria ep ištoln í straně v presbyteři (p od  patronátni 

lavict) um ístěna jest od r. 1912 ve  zdi (n edaleko rovu) a h lásá: „Tuto leží tělo  o sv íce n é  
kněžny a panny a panny Žofie kněžny Těšínské, které pochováno jes t leta P án ě 1 541“.

3)  P on ěvad ž dlažky překopáváním  valně trpěly, opravovala s e  potom  dlažba  
častěji. (Srovnej P očet m ěstský z r. 1570 1. c.)

*) Roku 1600 platilo záduší kostela Jakubu kotláři za p lechy m ěd ěn é 18 kop — 
snad na kryt střechy věže. (Kn. nová sirotčí F 19 v m. m.)

5)  N a ostěn í k novému oknu užili zedníci čtyř náhrobníků, jež  z a se  teprve 1.1912 —  
značně pokažen é — uloženy jsou  v k oste le  na m ísto čestn ější. (P o čet m. v arch. m us.)

•) Za zbytek této m alby pokládati lze zručně proved en é obrazy andělů  při kon- 
so lách  presbyteře a hostie v zlacených  paprscích  na oblouku hlavním. (P o čet m ěst
ský z roku 1636 1. c.)

' )  „ P a m ěť  k tomu složil p isař radní F. C eyp  s  kaplanem  A. M illicusem . V ed le  
výčtu v šech  panských, m ěstských i duchovních officiálů uvádí „P am ěť  i řem eslníky



Roku 1733 podnikala se při jižní lodi kostelní stavba a výzdoba „kaple 
umučení Páně“.1) Nákladem měšťana )os. Krásla klenula se na šestistěn- 
ném půdorysu nad hrobním sklípkem, nesouc kopuli a vížku. Porušila však 
původní architektonickou úměrnost ostatních částí stavby chrámové.2)

Vnitřek děkanského chrámu v době správy kališné výpravou bohatší 
zvlášť neoplýval. V presbyteři stál oltář, od r. 1572 aksamitem pošitý, 
a na něm pulpit mezi cínovými svícny.3) Byla tu také kazatelnice4) a křti
telnice bronzová,5) kterou r. 1515 věnoval pan Vilém z Pernšteina far
nímu kostelu.6) Zezádušních peněz kupovaly se pro kostel i postavníky.7)

Vstupem katolických Bohoslužeb mohutněl kostelní inventář. „Z po
moci a sbírky dobrovolné od některých officírův zámku Pardubského 
a měšťanův a sousedův z obou předměstí“ získal děkan Dr. Wilhelm 
zum Acker r. 1636 vice než 100 kop na monstranci stříbrnou, pozla
cenou.8) A ještě v témž létě platili konšelé „od vymalování stropu, 
od předělání ornátův a usazení sedmi svícnův železných v kostelní zdi“. 
Na kůru stál již r. 1636 „positiv“.9) Léta 1651 měl děkanský chrám
při práci ú častn é (Víta Strnada, Lukáše Č ern éh o  a Jana Žam berského, tesaře), školní 
m ládence (Jana S kop ecia , Jiří Setnina, Jiří H laváče, Jana V rchovnickélio  a Pavla Sa- 
dilka), kteří „při vytahováni té báně troubili na polni trouby“, i Jana Ř. Součka, jenž 
s e  synem  bil na vlaské bubny. (Rkps G 9 6  v m. m.)

D ne 15. srpna 1741 udeřil b lesk  do hrotu věže , ale neškod n ě.
*) N azývala s e  také „kaplí Sv. k říže“ neb „S edm ibolestné P. M arie“, č e r n o u  kaplí 

zval ji lid p ozd ěji pro výstroj Božího hrobu, o  velik onocích  tam uloženého.
2) „Č erná k ap le“ stála bezpochyby na m ístě staré kaple — v šestnáctém  věku  

připom ínané — rozměrů drobnějších . Roku 1733 byli v kapli s lavn ě křtěni čtyři Židé. 
Byl-li obřad konán je š tě  v kapli staré neb n ové — podle některých zápisů — teprv 
r. 1736 d o sta v ěn é  n elze zjistili. (P o čet zádušn í z XVI. a  XVII. věku 1. c .;  Matriky.)

V le tech  1832—1912 stála se š lá  kaple při děkanském  chrámu již bez zd obné  
věžky, zn ešvařena jsou c i uvnitř rovným rákosovým  stropem  na m istě klenby původnf. 
Pro svůj n eu těšen ý  vzhled byla r. 1912 stržen a . (Káblik 1. c .)

3)  P o č et m ěstský z r. 1554 1. c.
*) Tamtéž.
5)  Zdá s e , že  tato výborná p ráce jest původu dom ácího — z huti dělové, kterou  

Vilém z Pern štein a zřídil před tím na p ředm ěstí D louhém  v čp. 103 a 104. Mistr 
G regor (?) vytvořil j i v p od ob ě kotlíku, sto jíc íh o  na třech nohách s  pařáty v konci 
a s  hlavou v o u sá č e  v kořeni. Lem kotlíku n ese  še s t  tuřích hlav s  kruhy a pod touto  
zdobou čá stečn ě  kom olený nápis: W ylim  z p ernssetyna a na helfenssteyn ie leta panie  
XVCX V ° W ylem  z prensstyna a na h elíen ssteyn ie  leat panie XV(’XVL).

R en aissan čn í víko — m ěd ěn é — přidáno jest v počátcích  protireform ace, v XVII. věku.
')  Panny M arie Zvěstování.
’) P o č et zád u šn i 1. c. z r. 1541.
s) Zbývajících 30 kop m. —  „na skoupení roucha m ešn ího v ruce Dra V ilhelm a  

složených “, n eb y lo  vyúčtováno ani v r. 1649. Proto čítala je  o b ec  r. 1650 v počtu  
zádušním za sch o d e k .

C elkem  naložila  s e  na úpravu kosteln í 191 k opa  24 g ro še  1 denár.
’) Roku 1642 opravoval týž „positiv“ Jan Efmert, varhaník, na zvláštní sm louvu. 

Roku 1647 platili k on šelé  znovu varhaníku Šorfovi „od vyčišfování trub při positivu  
a jakž náleží jeh o  napravení, spropitného 38 gr. 4  d .“ (P o č e t z r. 1644 násl. 1. c .)

Roku 1691 chysta l s e  k nové opravě děkan Logdman, p rose  konšelů o  darování 
jed n é pivní várky „pro reparaturu a om alování varhan“. (Č om p. IL)

Positiv m ěl r. 1791 18 mutací a kromě n ěh o pro figurální hudbu bylo po ru ce  
housli 6, bráč, fagot, ce llo , basa, 3 corny, 6 trub a 2 bubny. (Liber M emorab. et 
Invent. E ccl. pro Arch. d ec . Pardubicensi z r. 1791 v arch. děkanství.)
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již oltáře dva: Veliký — sv. Bartoloměje a „malý“ Panny Marie, jinak 
„Sv. škapulíře“.1) Hlavní oltář sv. Bartoloměje stavěl znova r. 1676 
Kašpar Eckl, soustružník, smluviv dílo s konšely a děkanem za 250 zl. rýn. 
Vedle jiných příkras stály na něm sochy sv. Josefa a Jana.2) Baldachýn 
slavnostní upravil se pro kostel r. 1680 
z pláště, zlatém bohatě krumplovaného, 
jejž věnovala císařovna Eleonora chrá
mu při svém zdejším pobytu.3)

Do r. 1721 vyplněn byl děkanský 
kostel oltářem hlavním a čtyřmi postran
ními v lodi: Panny Marie Svatohorské4) 
a sv. Floriana z roku 17066) na straně 
evangelní, sv. Anny a sv. Jana Nepom. 
na straně epištolní. Vzácnou ozdobou 
byl v kapli Sv. kříže oltář „Piety“. Vý
stižný zjev Mariin, nesoucí na klíně 
mrtvé tělo Kristovo, jemně doplnily so
chy sv. Jana Ev. a sv. Maří. A neschá
zely tu ani ostatní dva kříže s  lotry.
Tvůrce zdařilého díla jest neznám. Nelze 
však lehce potlačiti domněnky, že vyšlo 
z dílny pardubského řezbáře Karla Du
síka, krátce před r. 1736 v zápisech uvá
děného. Barevný a zlatý kryt sousoší 
provedl pozlacovač Jakub Peer (?), 
měšťan turnovský do r. 1737.6) Snad 
současně s „Pietou“ stavěl se  v kapli 
oltář sv. Josefa a sv. Jiří.7)

4)  Rezbář, toho času  v k oste le  zam ěstnaný, neznám ého jména, a je š tě  p o  r. 1644  
v Pardubicích  žijfcí, jest snad totožný s  mistrem, který tehdy pracoval také pro kostel 
v Chrasti. Solnickém u faráři M olitorovi zavázal s e  dodati dva „řezbou ob razy“ (P . Marii 
pod křížem ). (L ist Jiří Molitora pardubským  konšelům  z 8 . Marti 1645. S ig. C  88  v m. m.)

Roku 1682 odkázal na úpravu oltáře so u sed  Jan Benedikt Tlučhoř 4 zl. (Listář  
p. řed. V am bery.)

Roku 1685 vyzdobila m ariánský oltář primátorka Lidmiia Klebsatlová ubrusem , 
na něm ž karmazínem černým a zeleným  „hrozníčkové vinní jsou vyšiti“.

2)  Roku 1719 odkázal Jakub A. S tross p en íze na zlacen í obou so ch . (N yw elt, 
M em orabilie 134; C om p. IL 76; Inventář kostelní z r. 1651 I. c.; Závěti 1. c .)

3)  S loužil je š tě  r. 1829. Když drah ocen n é třepení baldachýnu s e  op otřeb ovalo , 
bylo sňato a přelito v stříbrnou m onstranci. (Č ervenka, Popsáni 1. c . 197.)

4) D n e 15. srpna 1741 zasáhl b lesk  mimo jiné i m ariánský oltář, sh od iv  s  něh o  
n avěšen é oběliny. Obrazu však s e  nedotkl. (Rkps B 41 1. c.)

5) V rukopise B 41 přičítá s e  m alba oltáře sv. F loriana k r. 1703.
Roku 1723 opatřil děkan S yn eciu s  oltář nový, získav k lomu od  úřadu radního  

5 sudů piva. O bnovu oltáře svatojansk éh o vzala na s e  r. 1727 rada k o n še l, vydavši 
k tomu 25 zl. a 2 sudy piva. (Stiftungsbuch od  r. 1721 v děk. arch. 1. c .;  závěf Sy- 
n eciova  1. c .;  C om p. IV. 211; N yw elt 1. c .)

6) Roku 1737 zem řel P eer v Pardubicích , právě v ča s  kosielni opravy. (Matrika 
mrtvých od  r. 1735.)

7)  Roku 1791 není již o  sv. Jiří v Inventáři poznám ky.
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Hojně byly zdobeny zdi chrámu deskovými obrazy.1)
Mezi dlažkami chrámové podlahy tkvěly četné hrobní kameny, namno

ze velmi umělecké ceny.2) Čas vyhladil však z valné části jejich kamen
nou plastiku a mnohé „hrobníky“ zcizily se  kostelu pro stavební hmotu.8) 

Patrně hromadilo se obřadního nádobí.4)
Po zrušení kláštera minoritu uvažovalo se  o rozšíření děkanského 

chrámu. K žádosti magistrátu, i císaři 1.1791 sdělené, ustavila se  stavební 
komise, ale bez účinku.5) Zatím hlavní oltář získal r. 1787 cenné vý
zdoby usazením Willmannova obrazu sv. Bartoloměje.6)

Po nezdařilém jednání o přístavbě kostela přikročilo se  r. 1814 
aspoň k nákladné opravě. Byla však neumělá a vice zkazila než zvele-

1) Roku 1791 visely  v k oste le  obrazy: P osled n í v e č e ř e  Páně, sv . Petra z Alcan- 
tary, sv. F loriana, P. Marie B o lestn é, Sv. tří králů a N arozen í Páně, so c h a  sv . P e- 
regrina, P. M arie Č en stochovsk é a K arlovské. (Lib. M em orab. z r. 1791 1. c .)

2) Viz D ějin  Pardubic III. str. 54 násl. (poznám ku 7).
3) Z význam nějších Pardubčanů, kteří mají v děkanském  chrámu svůj p osled n í 

odpočinek , uvádí s e :  Pan Jindřich Halíř ze  S yčin ěvsi (1556), Jindřicha P řepyského  
z Rychmburka syn  (1556), Petr K ekule ze  Stradonic (1557), panna Anežka H olcova  
z N em ošic (1563), Zikmund Suda z R en ec (1563), Jan Huberych jinak Huburk z Belnz- 
dorfu (1569), Anna Kekulova ze  S tradonic (1573), M ichal Č erný, prim as (1599) 
s  manželkou, Jan Stařechovský, děkan  (1643), Jan Ant. H avele, primas (1705) s  man
želkami D orotou a Lidmilou, P avel C elestin  Slavík ze  Slavíkova, hejtman zám ecký  
(1701 v kapli), František V áclav Květoň z R ozenw aldu, JMC. panství Pardubského  
hejtman (1721 v kapli), Adam Aug. S yneciu s, děkan (1727), Jan Petržilka, děkan  (1736), 
V áclav Brandlstein , JMC. pojezdný (1743), V áclav F ied ler , primas (1750), Jan Holub, 
vikář a děkan  (1753), Eleonora Brandlsteinova, m anželka JMC. hejtm ana (1757), 
M arie W irtová, manželka purkrabího (1757 v kapli), Jan Brandlstein, JMC. hejt
man (1758), J o se f W ildner, ředitel normální školy  a její katecheta (1780 v kapli), 
ThDr. Jan R eichel, děkan (1781). (P oč ty  zádušní 1. c .;  Matriky; D ějin  Pardubic II. 
a 111. d íl; S tud ie R odopisné z m ěsta Pardubic od  Jana a V áclava D iv iše .)

*) N ěk teré kusy byly ukradeny r. 1703. Na opatřen í nového inventáře a na jiná 
zbožná nadání věnovala panna M arie Kateřina, rozená d e  la Rue, 40 zl. rýnských. 
(Závět v A rch. zem . 32 D 6 .)

Roku 1721 byla při k oste le  m onstrance veliká —  6 V2 libry těžká, ciboř p ozlacená  
a stříbrem ob ložená  — 1 libru 27 lotů, kalich vysoký —  1 libru 20 lotů a jiný nový —  
1 libru, třetí — 1 libru 1372 lotu, čtvrtý —  3174  lotu a pátý, všeck y s  patenam i. Pacifica l 
s  krucifixem bílým, rubíny a relikvii zdobený — vážil 1 libru 30 lotů, konvičky z lacen é — 
1 libru 13s/4 lotu, c iboř s  patenou pro nem ocn é —  9 3/ í  lotu , lampa u oltáře m ariánského
— 1 libru 172  lotu, druhá od pani H avelové — 2 libry 8 lotů, lampa u oltáře svatojan
ského  — 1 libru 16 lotů. — P ozději přibyla m onstrance stříbrná, zlacen á , sbírkou  
opatřená — v e  váze 2 liber 1572 lotu a kalich stříbrný s  vypouklými cheruby za 60 zl. 
od  Kateřiny B endákové.

V chrám u v ise l také sv ícen  pro 6 s v ic  (30 liber 20 lotů) a před hlavním oltářem  lampa.
— Svicnů m osazných  napočítalo s e  11, alby 4, casu lí 6, pluvialů 5, baldachýn aksam itový  
a jiný k nem ocným . Korouhve cech ovn í choval s i v k o ste le  c e ch  sladovnický, krejčovský, 
patero sdružených  řem esel, ševcovsk ý , kovářský a tkalcovský. (Stiftungsbuch v ar
chivu děkanství.)

D ubovou lavici pro m agistrát na straně ep išto ln í upravil truhlář Sm rček r. 1781. 
(C om p. V.)

5) Sp isovate l „M emorabilií“ r. 1791 o tom p íše : „Litovali jest, že pro těsn ost roz
měrů kostel m ůže pojmouti sotva 800 lidí, a č  m ěsto  sam o  čitá nad 2.500 d u ši kromě 
vojska. Proto již mnohokrát opakovaly s e  k instancím  i k císaři prosby o  rozšíření 
chrámu — d osu d  vždy darm o.“ (Lib. M emorab. 1. c . z r. 1791; Čom p. II. 76.)

°) Koupen byl za 50 zl. rýn. v dražbě ze  zrušen éh o  kláštere v S ed lci. (C om p. IL;
Kablik (m ylně) připsal původ obrazu malíři Fr. X. Brantlovi.)
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bila. Štíhlá, mědí krytá vížka sanktusová byla 18. září mistrem Heincem 
snesena a nahrazena novou, as o tři sáhy nižší, cínovaným plechem po
bitou.1) Na místě hlavního oltáře barokního vystrojil Martin Řemeslo, 
pardubský truhlář, r. 1817 oltář empirový.2) Zlacení vzal na se  pražský 
pozlacovač Pištora.3) Současně stavěl se nově oltář mariánský a sv. Anny 
v lodích postranních i kazatelna.4)

Pozoruhodný rozvoj Pardubic v druhé půli devatenáctého věku pro
budil opět zájem o rozšíření děkanského chrámu. Šetření komise, 
r. 1851 okr. hejtmanstvím a městským úřadem předsevzaté, nezplodilo 
úvah vážnějších.5) Teprve r. 1895 ustavená „Jednota pro rozšíření dě
kanského Chrámu Páně v Pardubicích“ přikročila na jaře 1912 k dů
kladné úpravě.6) Péčí stavební komise „Jednoty“7) očistilo a vylepšilo 
se zdivo chrámu, obnovil se  krov, kryt střechy8) i dveře podle staršího 
vzoru, a pokažená dlažba kamenná vyměnila se terrakotou. Okna vy
plnila se figurální malbou z pražské dílny Kryšpínovy9) a E. Škardy 
v Brně.10) Vnějšek pernšteinské stavby zhodnocen byl odbouráním 
novějších přístavků a přestavbou sakristie i obnovou původního pří
stupu k ní.11) Přístavba upravila se výškově se  zřetelem k zachování 
zajímavého výrazu chrámového štítu. Vnitřní klenba — pozdně gotická 
zdvižena jest však do stejné výše se stropem staré části kostelní. 
K severní stěně nového prostoru přistavěla se kaple „Piety“ v ná
hradu za pobořenou kapli „Černou“.

Jemně vyzdobena jest v novostavbě čelní stěna. Bohatě zpracované 
ostění portálu svírá dvoukřídlé dveře se  znaky pardubských držitelů, 
v měděném povlaku uměle tepanými.12) Do tympanonu vloženo šest 
skleněných obrazů věrozvěstů,13) i obraz Srdce Páně, věnovaný z dílny 
Ant. Hebnara v Teplicích—Schonavě, původem Pardubčana. Figurální 
malby v trojdílném okně na straně jižní upravila továrna Škardova.

*) Cínovaný kryl opatři] m ístní klempíř Jan Klíma. M ěděného plechu s  vížky zbylo  
7 centů 79 liber. (C om p. II. fol. 72.)

2) Za 200 zl.
3) Za 800 zl.
*) Roku 1833 p řenesen  byl z kaple sv. R ocha pod zvonicí oltář do dřevěné před

síně, zroubené při jižním portálu kostelním ; zůstal tu až do přestavby kostela r. 1912.
e) Roku 1851 opravoval stavitel Ant. W endl kostel podporou kollatury. V ice na

ložilo s e  r. 1856 na opravu oltářů a kazatelny — 700 zl. Roku 1906 vy lep šilo  se  
částečně s e š lé  zdivo.

°) Ú kolem  p ráce bylo zužitkovati vzácné památky, při uchováni jejího  svérázu, 
k další službě vhodnou přístavbou.

!) P řed sedou  byl Č. V ančura, okresní starosta, jednatelem  prof. }. Sakař, sta. 
vitelem „Jednoty“ arch. B. D vořák, Pardubčan; d ozorcem  stavby byl inž. K. Kotten.

8) Vížka sanktusová, opět m ědí krytá, protažena jest do výše před rokem  1666.
s) Obraz sv. Augustina nad ep ištoln í stranou hlavního oltáře.

10) P o d le  návrhu akadem ického malíře Ant. H ůuslera.
” ) Z hlavního sch od iště  p odél stěny kostelní. D o  zpevněné zdi pobřežní vložily  

s e  v tom č a s e  zbytky hmot starého chrámu cyriakův a z prvotní hrobky pernšteinské.
“ ) D ílo  m ístního zám ečníka Fr. Kubíčka.
ia)  P od le návrhu pardubského akadem ického m alíře Jana Šíra zpracovala firma 

Škardova obrazy sv. Cyrilla a M ethoděje i čtyř evangelistů.

*



Okolí Z elené brány a věže  pred stavbou m ěstské spořitelny.



Půdorys Bilé věže a brány.
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W illmannův obraz sv. Bartolom ěje v hlavním chrámu.



Vzácné ceny jest výzdoba renaissančního štítu. V mělkých kaplicích
uložil mistr Foerster podle návrhu M. Aleše drahou mosaikou zpraco
vané obrazy národních světců: Lidmily, Václava a Prokopa. K vrchu 
článkovaného štítu dostupuje Amortův pla
stický kříž. Při jeho patě sdruženy jsou 
znaky pernšteinský a městský.

Vnitřek chrámu získal novou úpravou 
z r. 1912—1913 vedle náležitého očištění
a opravy starších kusů znamenité varhany;1)
chór, průlomem staré zdi štítní zvětšený, 
obdržel dubové zábradlí se znaky.2) Novou 
stěnu nad kaplí „Piety“ vyzdobil ak. malíř
A. Häusler podle Alešovy předlohy „Jeslič
kami“. V jejich středu usazena jest votivní 
deska na pamět nákladné obnovy a pří
stavby děkanského chrámu3.)

K oslel sv . Bartolom ěje. — Zvonice. 81

Zvonice.
Dokud sloužil kostel sv. Bartoloměje 

poslednímu odpočinku pardubské vrchnosti, 
zastoupila zvonici vížka sanctusová. Když 
však roku 1532 přenesla se  k němu fara 
kališná a chrám vydal se službám měst
ským, věž za kostelem P. Marie — mino- 
ritům odevzdaným —• ztratila svůj úkol 
a konšelé starali se o zvonici novou blíž 
svatobartolomějského chrámu.4)

Na parkánu za dvorem školy městské, v nitru hradby, zdviženo jest 
gotické klenutí a na něm zroubili tesaři léta 1556 hranici pro zvony, 
sevřenou osmibokým hranolem, z prken sbitým. Jehlancovou střechu 
vyzdobili lucernovou vížkou s cibulovým, patrně protaženým hrotem, 
na němž třpytila se  měděná makovice s hvězdou dobře zlacenou. 
Dřevěné stěny zvonice, okénky oživené, zpestřily se  barevným nátěrem.5)

*) S estaven é p od le  návrhu profesora A. Kličky místním varhanářem  J. Šturmou  
a pražským  mistrem K. U rbanem  — za 12.000 K.

2)  Pracoval j e  řezbář Březina. Výměnu dveří i lav ic opatřil truhlář V ostrovský, 
novou věčnou lampu na ú čet M. Šm ahové pracoval Fr. K ubíček, práce pozlacovačská  
a natěračská svěřila s e  J. Štěpánovi, m alířská J. Klivickému.

3) „Jednota pro rozšíření děkan, chrámu P .“ vyplatila 144.000 K. D arovaná okna, 
vzácný krucifix pro m ešni k redenc a jiná věnování ceniti lze  na 12.000 K (před válečn ých ).

Dodatkem  postaveny jso u  v novostavbě p éčí M ariánské družiny m istrem  V osm t- 
kem vytvořené soch y  Krista a sv. Antonína z Paduy. Přístěnek u kaple „P iety“ p ře
m ěnily s i místní svazy n áboženské v kapli lourdskou.

N áležité šetrnosti dosta lo  s e  v tom č a se  i četným náhrobníkům, je ž  u sazeny  
jso u c e  do stěn kosteln ích , zachránily s e  před zkázou.

4) Prozatímní hran ice upravila s e  pro kosteln í zvony hned  v r. 1552. (P o č e t m .)
5)  P očet m ěstský r. 1556 uvádí „náklad na novou zvonici, jako tesařům  od  fal

cování a přibíjení prken ok olo  zvon ice, od  dělání podlah a hran ice, za voce i d o  barvy 
k barvení teychž prken, za loy do též barvy a j. 18 kop 4 g roše  2 den. m íš“.

Zvonice děkanského koste la  
v 1. 1556—1653.
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Pohodlnější přístup ke zvonici ze školského dvora získal se r. 1561 
novým průlomem příční zdi hradební.1)

Za války třicetileté dřevěná část zvonice často trpěla.2) Dne 23. dub
na 1653 shořela časem nočním a s ní zkazily se i zvony. Po obnově, 
zvonařem Martinem z Hostinného předsevzaté,3) zavěsily se zvony na 
věži Zelené. Pro škodu, kterou způsobil věži blesk r. 1661, zroubila 
se na shořalém dříku staré zvonice již r. 1662 hranice nová.*) Komora 
v klenutí změněna jest při r. 1680 v kapli sv. Rocha, jehož v době moru 
vzpomínalo se  po celém království. Léta 1833 kaple se zrušila a zpustla.5) 
Nad jejím zdivém zavěšené zvony skryly se  v spleti trámoví, potom 
na lomu devatenáctého věku ve zděné komoře, jež dosud trvá.

Zvon „starý“ neb „veliký“, „Maria“, visel v počátku století XVI. 
na dřevěné hranici při kostele mariánském.6) Když chystala se stavba 
nové zvonice u kostela bartolomějského, podnikaly se již r. 1553 také 
sbírky sousedské, „co kdo z milosti na spravení nového zvonu dáti 
chtěl.“7) Léta 1555 oznamovali konšelé panu Jaroslavovi z Pernšteina, 
„poněvadž zde jenom jediný zvon jest, že by rádi pro poctivost jeho 
a města tohoto i pro zvolání lidu k služebnostem Božím a pro obecné 
dobré jiná dva k tomuto — majíce od něho a Pánů bratří jeho prve na 
to pomoc učiněnou — udělati chtěli“. Pan Jaroslav věnoval ještě r. 1555 
142 kopy 32 groše 4 denáry „od umrlých sirotků“, jež Burjan ze 
Škudl v počtu vyhledal. Kromě toho ležely na právě 42 kopy 6 grošů 
z peněz sirotčích od mnoha let — nikomu nesvědčící. Také těch užilo 
se; ostatek slíbili konšelé dodati, „aby takoví zvonové bez prodlévání 
spůsobeni byli“.8) Václav konvář z Hradce Králové zavázal se uliti 
městu dva zvony; zvon veliký „Bartholoměj“, ceny neznámé, za nějž 
r. 1556 podle smlouvy mělo se  dodati (ještě) 35 kop. Od slití a udělání 
zvonce (Havlíčka?), kterýž vážil 4 centnýře 2 kameny a 1 libru, v kterémž 
bylo nové mědi 2 centnýře, 2 kameny a staré 2 centnýře 1 libra, 
podle smlouvy (Václavovi) vydali ještě v témž roce 43 kopy. Když 
mistr Václav s tovaryši zvony přivezl, platilo se znovu „od zavěšení 
jich a kování starého i nového zvonu, „který upadl“.9)

') „Od lám ání zdi, kudy d o  kostela  choditi s e  má a zase  toho ob ezd ěn ! a ob-
mítání“ p latilo  s e  r. 1561. (P o č e t  1. c.)

z) P o čet z r. 1644 násl. 1. c .
3) Martin zvon af lil ještě  téh ož roku (1653) čtyři zvony větší a jed en  m en ší z rathúzu.
*) Pro zvon ek  „Um íráček“ p ostavena jest při ro ce  1690 (?) zvláštní hranice na

dvoře staré školy. Roku 1777 p řen esl s e  zvonek na hlavní zvonici. (P o č e t m. 1. c .)
°) Srovnej str. 80 pozn. 4.
8) Roku 1530 platila o b ec  za opravu „zvoncuov a provazuov k nim G regorovi 

puškaři za p án v ice  k zvonu velikém u 2 kopy.“ Roku 1541 kladl s e  pen íz „od jednoho  
zvonu d oluov spuštěn í a za se  vytažen í“. Č astě jší byly platy za provazy „a špik  k ma
záni čep ů v“. (P o č e t m. 1. c .)

Roku 1538 koupilo záduší o d  kotláře zvon ec nový, patrně jen  pro vnitřní p o 
třebu koste ln í, za 2 kopy 6 gr. (P o č et.)

’) S eb ra lo  s e  9  kop 13 gr. (P o č e t  1. c.)
')  List z „n ed ěle  po sv. Pavlu  na víru ob rácen í 1555“,  (S ig . B 8 4  v m. m.)
’) P o čet 1. c.
Roku 1558 lil zvonař V áclav zvon s  obrazem  Kristovým pro kostel v Mikulovi- 

cích . (S o lař  1. c .)



Typ dřevěných zvonic Pardubská^— zvonice v Třebosicích.
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Požárem z 23. dubna 1653 zkažené zvony přelil Martin Schroetter 
z Hostinného ještě téhož léta.1) S městem smluvil cent zpracovaného 
metalu za 6 zl. rýnských — celkem 335 zl. Kromě toho za 8 pánvic 
pro čepy, „na kterýchž zvonové zavěšeni jsou“, vzal zvonař 17 zl. 2 kr.2) 
Obnovené zvony, sedleckým opatem posvěcené,3) zavěsily se „při 
největší slávě a musicírování i se čtvrtým zvonem „Václavem“ na věž 
Zelenou, znějíce tu až do 12. května 1661.4) Potom vrátily se opět 
na chudě opravenou zvonici.5)

Válka třicetiletá vedle jiných škod přinesla Pardubčanům i ztrátu 
zvonů pro značné dluhy k záduší.6) Když do roku 1667 zůstával dluh

*) O tec Schroetterův, původem  N ěm ec, usadil s e  v N áchodě.
Protože v některých archiválních  záznam ech přičítá s e  přelití zvonu i Vavřinci 

z N áchoda, účastnilo  s e  snad p ráce několik členů této zvonařské rodiny. (Srovnej 
C om p. VII.; K. H raše, D ějiny N ách oda 510.)

2) Zvon „M aria“, 32 centy 32 libry těžký, lil m istr Martin za 193 zl. 36 kr.
Zvon „Bartolom ěj“ přelit jest za 104 zl. 12 kr. jsa  2 stopy 8 palců vysoký, vážil

17 centů 2 kameny 4 libry; průměr v lem u měl 3 stopy 8 palců. N a povrchu čtla s e  
slova 141. žalmu: „D om ine, ad te clam o, propera ad m e, percipe vocem  m eam, cum  
te invocavero. — Fusa sum  7. Augusti 1653“. jem n ě zpracován byl na zvonu obraz 
„Božích muk“ —  Kristus na kříži m ezi lotry a pod křížem Marie se  sv . janem . Na 
lemu ohlásil s e  mistr nápisem : „M e et duas m eas s o c ia s  d eo  adjuvante fudit hic 
Pardubicij Martinus Schroetter, c iv is  A rnaviensis.“

Třetí zvon „G allu s“ — „H avlíček“ — 9 centů 3 libry těžký a 2 stopy 2 p a lce  vy
soký, měřil v lemu 3 stopy a 1 p a lec . Vzav za přelití 54 zl. 9 kr., vytvořil mistr na 
zvonu obraz mariánský a Božích muk, doplniv plastiku veršem  ze 150. žalmu: Laudate 
Dominům in cym balis benesonantibus, laudate eum in cym balis jubilationis. - Anno 1653.

Malý zvonek — „V áclav“, 3 kameny těžký, n ově slil zvonař za 3 zl. 9  kr.
3) V Pardubicích  hoštěn byl opat ob cí tři dni a nadto darovali mu k onšelé 10 dukátů. 

V počtu m ěstském  kladlo s e  za pohoštění opata i če led i 40 kop 36 gr. m íš., „od 
m usicirování a dělníkům za vyzdvižení zvonů na věž  12  kop“. (Č ervenka 1. c. 6 ; 
Kablik 1. c. 17.)

4) „K žádosti o b ce  zdejší jak při tažení zvonův, tak také k potřebě věže Z elené  
pro vytažení dříví k tomu připraveného od pánův králodvorských jed en  provaz za
půjčován byl. I jest týmž pánům k Štědrém u večeru  (1662) od eslán o  ryb, kaprův 
i štik za 4 zl. 48 kr.“ (P očet m ěstský 1. c.)

6) N ejvětší zvon, Marie, pukl opět r. 1670. M ladoboleslavský zvonař jan  Pricquey  
přelil jej však je š tě  téhož roku a opatřil legendou: „Léta 1670 dne 5. jannuarii tento 
zvon skrze předpuštěn! Boží k zkáze přijdouce, k e  cti a chvále Boží a pam átce 
sv. Bartolom ěje předně s  pom ocí Boží a vzácných patronův a nákladem  chudého  
záduší pardubského sv. Bartolom ěje předělán a slit jes t  ještě  v tom létě 1670“. Na 
p lášf zvonu vložil mistr pět znaků a obraz Božích muk. Pod znak m ěstský přidán jest  
nápis: „Insigne civitatis P ardu b icensis“. Orel císařský m ěl ve středu značku císaře  
Leopolda I. (L. I.) Byl tam také erb hejtmana panského, G rešla z Gwaltenberku  
(pták na ratolesti) a tehdejšího děkana. Stít téhož s  dvěm a liliemi a přilbou s  je le 
ními parohy m ěl nápis: „M. joan n es jgnatius Paukar d e  G elenicz, d ecan . Pardubi
c e n s is“. V páté kartuši zvěčnil s e  zvonař pamětí: „joan nes Pricquey, c iv is  N eobo- 
le slav iae  me fec it“.

Zvon po novém  přelití, jsa  3 stopy 9 palců vysoký, měl průměr lemu 4 stopy  
7 palců. Vážil 32 centy 1 kámen 12 liber.

Starý soubor pardubských zvonů doplněn byl r. 1690 „Um íráčkem “, r. 1872 pře
litým. Zvon „P ozváneček “ hlásal svým  nápisem , že vyšel z dílny pražského zvonaře 
Antonína Francka r. 1754.

6) již r. 1621 vypůjčili s i k on šelé  „za času  quarnisonův lidu jM C . vojenského  
tu v m ěstě Pardubicích  logirujícího pro vychování com m endantův a jiných předních  
officírův od tehdejších  správcův zádušních  —  M atěje C ypriánova a jana R edera
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v sumě 705 kop 44 gr. 5 7 a peníze, a pražský arcibiskup, kardinál Arnošt 
Harrach, jakožto vrchní strážce kostelních fondů naléhal na konečné 
splacení, uprosila jej obec, nabízejíc v náhradu záduší své dvě zvonice1) 
s osmi zvony. Arcibiskup schválil nabídku 7. března 1667, výslovně 
přiznávaje, „že zvonice s těmi na nich zavěšenými osmi zvony větší 
quantum mají, než připomenutý dluh vynáši“. Proto sepsán byl 18. září 
toho roku postupní list „na osm zvonů a dvě v nově ode dřeva vy
zdvižené zvonice i na užitek z nich s jistým vědomím plné rady a celého  
počtu starších obecních“. Na děkanství přinesl jej purkmistr Jan Tejnek 
s primátorem Janem Skalickým i s četnější deputací. Dne 12. ledna 
1668 potvrdil městu „condonati“ „Šebestián Zbraslavský z Svatova, 
sv. Víta na hradě Pražském děkan a sede vacante vicarius capitularis“. 
-— Od těch časů počet z užitku zvonů kladli „kostelníci obojího záduší“ 
v přítomnosti děkanově — přece však jako úředníci městští.2) Když pře
vedlo se záduší pod pravomoc patronátu císařského, ztratilo město vliv i tu.

Do konce devatenáctého věku zvonice tak sešla, že v květnu 1892 
zakázalo c. k. okr. hejtmanství další zvonění. Proio ještě v témž měsíci 
vrch zvonice se obořil a současně jednal patronát s městem o ná
ležitou obnovu. Obec slíbila stavětí zvonici novou, postoupí-li se  jí 
i poplatky za zvonění při obou patronátních kostelích.3) Protože správa 
podací žádosti takové neschválila, odložila se i stavba, zvláště když 
za války světové odvezly se starobylé zvony z města. Rozkazem mi
nisterským z r. 1916 vydán jest 26. srpna vojenskému inž. Václavovi 
Bečvářovskému k válečným účelům zvon Havlíček, od některého času  
opět puklý, „Pozváneček“, Umíráček“ a zvonec z věže sanktusové.4)

Zdá se však, že odsun střízlivé stavby vice prospěl, než zkazil, pro
tože budoucí zvonice má býti vedle vlastního účelu i vhodným článkem 
v architektuře nej cennější části města Pardubic.

Kostel Panny Marie Zvěstování.

Stavěl jej arcibiskup Arnošt ve svém novém městě před r. 1359 
jako střed pardubské farní osady. Od válek husitských až do r. 1532 
sloužil chrám Bohoslužbě kališné. Když léta 1507 byl zkažen ohněm 
s městem ostatním, pan Vilém z Pernšteina obnovil jej do r. 1515.5)
—  z jistých  a nevyhnutelných potřeb vojenských  p eněz zádušních  od  kostela  sv . Bar
to lom ěje  360 kop 47 gr. 47* p en íze a od  k oste la  sv . Jana Křtitele 344 k. 57 gr. 1 peniz.

*) Farní i svatojanskou.
2) Rkps G 9 6 , fol. 43 násl.
s)  M em orab. m ěst. 1. c . I. 725, 739; Protokol ob ec. zastupit. z 18. března 1893.
*) P o d le  protokolu z 24. srpna 1916 vyňala vojenská správa v Litom ěřicích z par

dubských kostelů  7 zvonů ve váze 760 kg. Za to zavázala s e  k náhradě 3.040 K.
V áha čítala s e  při prvním zvonu (H avlu) 520 kg, druhý (P ozván eček ) vážil 120 kg, 

třetí 45 kg, čtvrlý 23 kg, pátý a šestý po 12 kg, sedm ý 40 kg. (Pam . kn. děk. 291.)
O  „Zvonech a zvon icích  na Pardubsku“ viz studii Fr. K. R osůlka ve „Sborníku  

M ěst. prům. m usea v Pardubicích“ III. 1919.
s)  Ú vodní b áseň  v „Knihách Rudých* 1. c.
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Pan Vojtěch z Pernšteina, vyžádav si od místních minoritu kostel sv. Bar
toloměje pro novou faru kališnou, zavázal se v sobotu den sv. Vav
řince (10. srpna) 1532 knězi Marku, ministru téhož řádu, „že ten kostel 
(P. Marie) s farou má jim Bratřím zákona sv. Františka dáti světili 
a v něm dvanácte stolic, s každé strany šest, udělati. A již týž kostel 
má v klášter změněn a přiveden býti na věčné a budoucí časy.“ Také 
„mají a budou moci všecka ornamenta buď ornáty, korouhve, svíce 
a jiné kostelní neb klášterní okrasy, též kalichy, pušky a jiné klenoty 
od stříbra a zlata, což jich nyni v témž klášteře jest, sebou vzíti a zase 
z fary týmž způsobem všecky věci aby vzaty býti mohly, což se uží
vání mší svátých náleží.“1)

V čas nové zkázy města, kterou způsobil požár r. 1538, vyšel 
mariánský kostel bez podstatné škody. Proto uchoval si svou pern
šteinskou úpravu až do dnešních dnů.2)

Gotická stavba chlubí se  zvláště pečlivým výsirojem presbyteře, jež 
jsouc osvětlena pěti okny, skruží zdobenými, sklenuta jest křišťálovou 
klenbou. Loď, svazky hluboce žlábkovaných žeber na tři pole dělená, 
má oken šest a hlavní portál pod štítem v západní zdi. Ostění tohoto 
i při postranních dveřích ve zdi severní jest pozdně gotické s jemným 
rýsováním pískovcových prutů na vřetenových patkách. Dubová křídla 
(postranních) dveří zdobena jsou řezbou renaissance německé. Stít, 
dobře uchovalý, člení se sedmi lisenami, jež svírají šest kaplic. Z štít
ných hran vyrůstají gotické „rampouchy“. Pod dlažbou chrámovou byla 
klášterní hrobka.3)

Značnou poru'chu utrpěl chrám (25. října 1645) při švédském obléhání 
města, jsa vypálen i se  sousední věží.4) Ještě v červenci 1646 stál 
opuštěn. Avšak péčí místního kvardiána dočkal se záhy nové opravy.5) 
Zel, že oprava, hledíc v nedostatku k obnově nejnutnějšího, zastřela 
barokní přestavbou mnohou cennou památku a zvláště (dočasně) i presby
teře umělý strop. Na střechu usadila se  tehdy zvonička s nízkou kopulí. 
Počet oltářů zvětšil se do r. 1786 ze sedmi na třináct.*) Také varhany

*) List pergam ., op is v arch. m. m. B148.
2)  Č ésteén é  zpustošení kostela u sp íšilo  snad  (m im o jin é) d očasný odchod m i

noritu z Pardubic.
s)  D o r. 1890 uchovalo  se  tam 12 rakví.
4)  K oncept žádosti pardubských konšel císaři Ferdinandovi III. v měst. m useu, 

sig . G 9 6  st. 96.
M ylné je s t  m íněni některých, jakoby byl koste l Švédy vydrancován.
B) D ne 6 . červen ce 1646 p íše  zám ecký úředník Rabštejnský purkmistrovi: „P o

něvadž navštívený od navštíveného pom oci žádá, víte o  tom všickni, že on (kvardián) 
po tom nešťastném kláštera zkažení stará s e  a pracuje o to, aby m ohl ten sob ě  sv ě 
řený klášterský kostel co  nejdříve vyzdvihnouti, jakž s e  jeh o  p ilnost a hospodářství 
na oko spatřuje“. (M ěstské m useum .)

•) Hlavnímu oltáři „P. M arie Z věstování“ věnoval Jan Benedikt Tlučhoř tři roušky 
a šá lek  vyšívaný. Kromě toho stál v presbyteři na evangelní straně oltář Sv. kříže, 
v lodi oltář sv . Antonína z Paduy a sv. Františka; na ep ištoln í straně oltář sv. V ác
lava, P. M arie Č en sioch ovsk é, r. 1727 privilegovaný, i oltář sv . Jakuba. Před r. 1736  
věnoval sem  pardubský so u sed  Josef Kreisl oltář sv. Anny. Roku 1768 stavěl s e  tu



měl kostel již v sedmnáctém věku.1) Na věčnou lampu věnovala panna 
Lidmila Talacká z Ještětic 500 zl. rýnských.2)

Vývoj úpravy klášterního chrámu zastavil se  zrušením zdejšího bytu 
minoritů léta 1786. Při vydražení inventáře rozprodaly se  cenné kusy 
v městě a do okolí.3)

Roku 1792 pokusil se pardubský magistrát přetvořiti opuštěný stánek 
v děkanský chrám. C. k. administrace odkázala přání jeho k časům 
tišším. Přece však ještě téhož roku užilo se  
kostela podle souhlasu konsistoře aspoň 
k školní Bohoslužbě.4) Po osmi letech zavřel 
se  chrám opět.6) Teprve r. 1815 posvětil jej 
děkan Kautský zase k církevním úkonům.
Vnitřní výzdoba opatřila se přenesením ně
kterých kusův z kostela děkanského;6) ostatní 
získalo se z darů a zvláště z příspěvku císaře 
Františka I., již r. 1814 přiděleného.7)

Do věžky sanktusové pověsil r. 1830 hra
decký zvonař jos. Schneider z dobročinné 
sbírky koupený zvon „Arnošt“ a pro potřebu 
mešní opatřila se monstrance.8) Význačnou 
novotou hlavního oltáře byl koncem XIX. věku 
mariánský obraz od mateřovského rodáka, malíře Františka Potěšila.9)
z daru 315 zl. měšťana Jana Kotíka oitář sv. Hylgeforty. Obraz jeh o  m aloval chru
dim ský malíř za 6 zl. Kromě oltáře sv . Jana Kř. přibyl i jiný sv. Františka Serafín 
ského , hlavně z daru 500 zl. rýn. od  pardubského sládka M ichala B orčického. Obraz 
na tomto posledním  oltáři, za 30 zl. koupený, jest původu římského. Roku 1773 stály  
oltáře sv. Josefa, sv . Viktora a sv. Bartolom ěje. (S ou p is závětí v arch. zem . 32 1. c .;  
P rotokol radní v m. m .; N echvíle I. c .)

*) Roku 1686 m ěl klášter kantorem laika —  Jiří K oniga, obecn ího staršího. (P ro
tokol radní v m ěstském  m useu.)

2)  Roku 1718 pohřbena jest Lidmila Talacká v chrám u mariánském. (V iz dílu IL 
str. 191—192.)

3) Hlavní oltář Panny Marie a sv. Bartolom ěje přen esen  byl do Kunětic. Oltáře 
sv . Josefa, P. M arie Č enstochovské, Sv. kříže a sv. Viktora koupil p osled n í kvardián  
H avele pro své  budoucí působiště v Korouhvi, oltář sv. Hylgeforty (Panny starosti)  
uložil s e  v kostele v Pardubičkách. Obrazy křížové cesty  přenesli místní s o u se d é  ke 
„K ostelíčku“ na V ystrkově.

M obilie chóru přidělily se  chrámu děkanském u, bohaté barokní zábradlí ch órové  
z r. 1765 zdobi d od n es kostel v O sic ích .

Starší dva zvony z věže nad ulicí k „rynku“ (z r. 1645 a 1658) prodaly s e  kostelu  
v Lánech na Důlku. M enší zůstal na věži pro svolán í žákovstva.

Hodiny, r. 1703 ob cí za 50 dolarů koupené a klášteru na dřevěnou věž, r. 1701 
zroubenou, věnované, koupilo m ěsto G olčův Jeníkov za 100 zl. (Č ervenkovo P op sání 1. c.)

*) Rkps B 41  str. 75 1. c .; Č ervenkovo Popsání.
Když užili studenti v tom č a se  chrámu k divadelním  hrám, pohnán byl děkan  

Kautský zeměpanským i úřady k nem ilé odpovědnosti.
“)  Mimo jin é  i oltář sv . Floriana a svatojanský.
’)  D ne 25. p rosin ce 1814 věnoval císař 1.292 zl.
«) Kablik 1. c . 35.
*) Ze starších  částí zůstal na vrchu hlavního oltáře obraz sv. Trojice a po stra

nách postavy světců  Prokopa a V ojtěcha.
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Kostel Panny M arie Zvěstování 
do r. 1905.



Při oprave r. 1887—1890 vyměnily se  v lodi dva starší oltáře za 
nové, gotické (týchž světců), z dílny Petra Buška na Sychrově nákladem 
lékaře Fr. Hausmanna a Magdaleny, jeho choti.1)

V r. 1905—1906 přikročilo se k dokonalejší obnově pustnoucího 
chrámu. Na místě hlavního oltáře barokního sestavil sochař R. Vávra 
z opuky bělohorské nový gotický stůl oltářní s vkusným tabernaculem.2) 
Stříbrná dvířka jeho zdobí umělý relief Beránka na kříži.3) Práci stavební 
řídil arch. B. Dvořák.4) Výzdobu stropu presbyteře akantovým orna
mentem a nástěnný obraz „sv. Tří králů u jesliček“ na epištolní straně 
maloval Jos. Bosáček podle předlohy M. Aleše. Malovaná okna v očiš
těných ostěních dodala podle návrhu Lud. Vacátka5) brněnská dílna 
Skardova a Kryšpínova z Prahy.6) Chvályhodná byla péče o četné 
náhrobníky, které ze sešlé dlažby přenesly se na vnějšek kostelních zdí.7)

Kostel su. Jana Kř.
Účel této stavby oznámil pan Vilém z Pernšteina v den sv. Václava 

1510 při odevzdání nového špitála Pardubčanům: „Co se pak toho 
kostelíka dotýěe, kterýž jest udělán tu u špitále pro pohřeb jejich, 
ten také opravovati mají a kdež jest co potřebí v něm opraviti neb co  
dodělati, to aby opravili a pohřeb, kde se  klásti mají, aby sobě zpuo-

1) V ce n ě  600 zl. Sochy oltářní jsou  původu štýrského. Staré části chovají s e  
v m ěstském  m useu. (M em orabilie m. 657.)

2) N aložilo  s e  1.120 K kromě výdaje na práci p ozlacovačskou  a zednickou.
Potěšilův obraz uložen byl na ep išto ln í straně lodi.
3) Beránek vytepán jest z dvacetikorunové m ince. P o d le  návrhu Boh. V lčka provedl 

dílo za 400 K pardubský mistr V ilém  Č ížek. Týž mistr zpracoval na účet Bibiány C ho- 
tašové z duryňského bronzu i oltářní sv ícny a vykoval železnou  mřížku při základně 
vítězného oblouku.

Před hlavní oltář zavěsila  s e  nová lampa věčná  v ce n ě  280 K; v lodi lustr skle- 
něný — dar parforsní sp o lečn osti pardubské.

4) Kromě odklizení novějších  přístavků přeložila s e  sakristie s e  severn í na jižní 
stranu presbyteře. V též straně upravil s e  vchod k podzem ní hrobce a v soused stv í 
točité sch od iště  na chór, opatřený novými varhanami z dílny dom ácího varhanáře  
J. Šturmy. C hórové zábradlí p racováno jest věrně p od le  původního (o s ick éh o) vzoru.

5) Obraz sv . Anny, P. M arie Zvěstování, sv. Jana Kř., A lo ise, Vzkříšení a M adony.
6) Obraz sv . V áclava.
7) U sazen  je s t na východní straně presbyteře m ramorový náhrobník — supí hla

vou zdobený — Jiří O pršala ze  Zher, r. 1500 zem řelého, a deska s  rovu rytmistra 
pluku vévody holštein sk éh o V ilém a M erzena z A delshofen , zesnulého 25. února 1625. 
N a jižní straně chrám u jest krom ě p ísk ovcovéh o úlomku, frakturou p opsan éh o, mra
m orový náhrobník d cery Jana Kapouna zeSvojk ova  z r. 1567. Jem ně v kamenu pracována  
jest postava d ívčí s  erbem  v pravici. N eznám ého původu jes t deska z r. 1507 s  obrazem  
prostovlasé dívky.

N a straně severn í nejvýraznější náhrobník s lu ší Petru Antonínovi von Lamotte, 
císařském u plukovníku. P od le  latinsko-něm eckého nápisu zem řel roku 1622. M éně 
uchován jest památník neznám é matróny s  křížkem v rukou. Votivní d eska z r. 1753 
obšírným nápisem  latinským ověřuje právo výsadního oltáře P. MarievČ en stochovsk é.

Roku 1665 u ložen  jest zde P avel V olf z K rigsfeldu, primátor. Č ást zbylých ná- 
hrobníků p řen esla  s e  d o  lapidaria m ěst. m usea. (M atriky; Káblik 1. c .; Jana a V ác
lava D iviše: S tud ie rodopisné z m ěsta Pardubic, nákladem  Mus. spolku v Pardubicích  
vytiskl Fr. Hoblík 1908.)
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sobili a udělali. A již k tomu kostelíku aby o pohřeb hleděli z města 
i z předměstí, kteráž jsou nyni okolo města, aneb potom budou a jinam 
nikam. A také toho pilnost aby měli, aby kněz tu časem sluhoval,

Č ást původního kostela sv. Jana Kř. z r. 1510.

pomnějíc na to, že tu jejich těla mrtvá ležeti mají.“1) V pátek před 
sv. Janem Kř. (18. června) 1512 o presentaci kněží prohlásil: „Což 
se  kněží dávání dotýče k té faře a k tomu kostelíku u špitále, jakož 
spôsob na té faře mají kněží míti, kteříž rozdávají tělo a krev Pána 
Krista spůsobem dvojím z víry: že při tom mají zachováni býti, aby 
tu ti kněží té strany bývali v té faře a oni je sobě svobodně jednati 
mohli bez překážky naší i budoucích pánů a držiteluov Pardubských“.2) 
Konšelé však fary nevystavěli a skutečné opatření svatojanského koste
líka Bohoslužbou vzali na se  jen kněží hlavního chrámu městského.3)

Po roce 1510 dostavěný kostelík záhy nestačil. Proto léta 1548 
obrátili se  konšelé k panu Janu z Pernšteina s prosbou, aby směli 
svatyni přestavěti. Shromáždili již také peníz na stavbu, ale pán ke

')  List pergam . 1. c .; V še lijac í příp isové sig . G 9 6  v m. m.
-) List pergam . s ig . B B 4 1. c.
s) O  sam ostatném  dom ě při kostelíku není zmínky ani v nejstarších  p očtech  zá- 

dušních  (o d  r. 1529), ani v gruntovní knize m ěstské (o d  r. 1515).



změně nesvolil a „na ten artikul z strany kostelíku v špitále“ odpověď 
dal, že mu se  vidí „místo toho díla aby cesty k Sezemicóm a k Vystrkovu 
dlaženým kamenejm spravili.“1) Po tom pokynu sousedé úmysl odložili 
až k počátku vlády komorní. L. 1563 přestavoval chrámek místní stavitel 
a soused, Václav Všetečka, přidav k starému kostelíku novou, prost
rannou loď. Zedníci najímali se  k dílu „na den“ a potřebný peníz, 
z darů a odkazů sebraný, spravovali správcové kostelíka.“2) Roku 1565 
sčetli před renovací úřadu konšelského „peněz od lidí kšafty poručených 
a odkázaných, kdo co poručil a dal, 218 kop 2 gr. 1 d.“ V. Špalek 
a Jan Kule, volení správcové v r. 1566—67, ukázali ze sbírek, „když 
po domích chodíc, co jeden každý z lásky pomahal na stavení téhož 
kostelíka“, jen 16 kop 29 gr. 3 den. Za to jiných příjmů 301 kopu 4 gr. 
1 den. Do vydání kladli 321 kopu 6 gr. 3 den.3) V 1.1567— 8 zedníci 
klenuli kostel a již zdvihala se také zvonice a kostnice;4) v r. 1570 
práce v celku se končí. Proč se nad míru protahovala, prozradila toho 
léta purkmistrova srážka 2 kop ze mzdy Všetečkovy, „když thovaryšův míti 
nemohl“. Roku 1579 odkázala bývalá primátorka Kateřina Janthová 
200 kop a „koflík větší stříbrný“ na stavbu „káply“.5)

Při pálení Dlouhého předměstí před příchodem Švédů 23. října 1645 
„vzňaly se  prudkostí (okolního) ohně a doutnaly již trámcové ve vížce“. 
Pílí dělníků byl však požár zdolán a Všetečkova stavba uchovala se  
dodnes.6)

SO Hlava VI. M ěstské stavební památky.

l)  V iz str. 17 násl.
!) Prví z n ich byli: Jan Křička a Jan D uras. (P o č e t m ěstský od r. 1563.)
3)  P latili: „zedníkům, kteří kostelík nový u špitala na den  dělali, nádenníkům  při 

nich, kam eníkům  od tesání kam ene na vokna a dvíře i také pilíře, za hmoty, za že leza  
na mřfže, za dříví a íur jich  od Labe a z království, kterey jest dán z m ilosti k tomu 
kostelíku, od  fur cihel od  cih e ln ě  a vápna z P od o la . Tesařům, jakž je s t  to projed
náno. V ejn osov i (m islru) sm louvou i také co ž  prve na den dělali. Za p lech  bíley  
a m akovici na teyž kostelík  a kotlářským tovaryšům  od vobití té m ak ovice p lechem  
bíleym na spropiií. Za voce l na rožeň k ié  m akovici a za jin é vše lijak é potřeb y“_

4)  Také v počtu  z r. 1568 jsou  platy zedníkům , tesařům , za karbování vápna, ková
řům za nárožníky ke zvonici, za že leza  k ztužení kazatelnice, za barvy a o lej. D a lší 
náklad V šetečk ov i (303 kopy 49 grošů m íš.), „na sm louvu d ostavění toho kostelíka, 
jakž o to ce d u le  řezané z obou  stran m ezi seb ou  mají, thovaryšům  při něm , kteříž 
mu téhož d íla  dodělávali pom áhali. Za prkna ku potřebě, když tíž zed n íc i na lešen í 
stáli a p o  k o ste le  z teychž prken k klenut! kostelíka dělali. Nákladu na kostnici 
V. V šetečk ov i, kdež v ejše  vyzdil, a tesařům  pobíjen í šin d elem .“

5)  Zápisy kaple neznam enají a také na W illen b ergově obrazu není zak reslen a . 
Snad týkalo s e  přání paní Janthové úpravy kaple v kostnici.

*) P resbyteř jest značným zbytkem pern štein ského chrám ce. Jeho zdivo, z ob d é l
níkové zák ladny rostoucí, je s t  na svém  vnějšku v rozích ztuženo opěrným i pilíři, štít 
nad řím skou rozdělen  jest lisenam i v nestejná p o le  a v hranách ozuben p o  způsobu  
ostatních pernšteinských  chrám ů. Gotický strop ztužen jest ve dvou p olich . Strana  
jižní má gotická okna dvě, východní jed n o , v severn í stěn ě jest původní okno, svým  
kamenným ostěnfm  i skružím n ejlépe uchovalé. Loď člen í s e  čtyřbokými pilíři, k vnitřku 
stěn přilehlým i, i gotickým i žebry v čiyři p ole. Hlavní kamenný portál pernštejn sk éh o  
kostelíka, jem n ě rýhovaný, usadil V šetečk a d o  středu zdi severn í. D o  p růčelí nové  
lodi vložil goticky rýhované veřeje  s  obloukem  nelom eným . O kno nad portálem  je s t  
zazděno. N a jižní straně lod i jsou  okna čtyři, na severn í dvě. V rch štítu římsami



V presbyteři kostela stála po r. 1572 zdobná archa, kterou „udělal 
a namaloval malíř Tomáš za 26 kop“.1) Po válce třicetileté přibyla k ní 
socha P. Marie.2) Dnešní oltář jest ze století osmnáctého.3) Roku 1904 
změnila se  jeho kamenná mensa ve stůl sloupkový. Léta 1719 měl 
kostel při kořenu vítězného oblouku dva oltáře postranní.4) Roku 1786 
postavily se  na místo nich oltáře ze zrušeného „Kostelíčka" na Vystr
kově, zpracované r. 1710.5) Kazatelna barokní se  zděným schodištěm, při 
vítězném oblouku zavěšená, měla do r. 1903 sochu Mojžíše s desaterem.

Pěkným přídělem svatojanského kostela jsou malované a kamenné 
náhrobníky. Na evangelní stěně presbyteře vedle kazatelny malován 
jest roku 1583 trojdílný obraz Vzkříšení. )est to zajímavý zbytek práce 
zdejšího malíře Jiříka Rosy, jenž toho roku zjednán byl k „malování 
figury z Ezechyele proroka o z mrtvých vzkříšení a psaní textu v kos
telíku novém“.6) Při oltáři Sv. rodiny v lodi na straně jižní jest zachován 
epitaf synů Matěje Gruffa, JMC. písaře důchodního, v renaissanční kar- 
tuši, prvému obrazu technikou zcela podobný.7)
a lisenam i d ěleného a s  m ěsíčkovým i siěnkam i v hranách, tvoři válcová věžka s e  
zděnou  kopulí. Železný kříž, dvojitý, vsazen  byl tu teprv v sedm náctém  věku.

Sakristie při severní straně presbyteře jest z doby V ilém a z Pernštejna. Jen střecha  
její časem  se  snížila.

*) Snad jest totožný s Tom ášem  z Hory Kutné, za nějž Horští r. 1575 prosili 
malířský cech  v Hradci Králové, aby mu v m ěstě svém  provozovati umění nepřeká
žel. (Z. W inter, Ř em eslnictvo 1. c . str. 212.)

2) Roku 1682 odkázal zdejší kupec Jan Benedikt T lučhoře „Na Pannu Marii rouchu  
tupltykytovou a na kalich oltáře sv. Jana Kř. šátek z prokatu s lu šn ě kraječky ozd ob en ý“. 
(Kn. závětí 1. c .)

3) Středem  oltáře jes t  obraz sv . Jana v oválném , zlacen ém  rámci, v n ové d obě  
neum ěle opravený. S och y  sv. Jáchyma a Alžběty při r. 1737 zlatil lurnovský pozlaco- 
vač Jakub P eer  (?), jenž zvolil s i tu r. 1737 i svůj hrob. (Matrika mrtvých v děkanství.)

*) Jakub Štross odkázal r. 1719 p en íze na zlacení tří oltářů sv. Jana.
Roku 1728 odkázal děkan S yn eciu s 50 zl. na opravu oltáře hlavního. O  úpravu 

druhých dvou měli s e  postarati jeh o  nástupci u některého zručného malíře, nejlépe
z Prahy. Říditi s e  měl vzhledem  postranních oltářů (sv. F loriana a sv. Jana) v k oste le
hlavním. (Kniha závětí Pardub. 1. c .)

5)  Epištolního oltáře obraz Sv. rodiny vyměněn byl r. 1881  za nový od  m alíře 
Potěšila .

Z druhého oltáře po straně evangelní „Ecce hom o“ zbyl jen  obraz. D řevěn é
součástky jsou  s  počátku st. 19., sloupková m ensa z r. 1903.

°) D obře uchován jest střed —  při otevřeném  hrobu Kristově, skupina čtyř o so b  
v černých pláštích a bílých kasulích . Postranní díly jsou  zkaženy.

R osa vzal za své  d ílo  7 kop. (P o čet 1. c .)
’) Jiří ( f  1578) a Sigm und (J- 1580), synové Gruffovi, k leč í v rubášcích bělavých  

před křížem oltářním kostela svatojanského (?). Vrch obrazu vyplňují verše:
Ut rosa  pubentes v io lae, tum m essis  in Herba
candida et ut prim o lilia vere cadunt
S ic  nihil est vel m om ento durabile falcem ,
Ac cito quam fiunt tam cito cuneta ruunt 
P arcere s ic  n escit m ors nec juvenilibus annis 
Cum sen ibus pariter, sed  rapit et pueros.
S ic  rapuit teneri pulcherrim a membra G eorgi,
Atque S igism undi spem que decu squ e patris.
O hom o mortaii cum  s is  de le g e  creatus  
D isce  velut d eb es  v ivere, d isce  mori.
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Kamenné náhrobníky mají původ většinou z XVI. věku. Roku 1881 
při výměně prvotní dlažby za šamotové dlažky a při pozdějších úpra
vách kostela (1903) usazeny jsou na vnějšku kostelních stěn.1) K západu 
(při vstupu k chóru) hledí náhrobník Jiříka Cziulika z Ruttwasu a Klamo- 
vého vrchu, forštmistra Pardubského panství z roku 1601.2) Na severo
západním pilíři tkví deska (z r. 1620) Marie, dcery souseda Hlinského.)’ 
Jihozápadní pilíř má desku Jakuba, synka Fridricha Kropáčka, z r. 1621.‘) 
Těsně při hlavním portálu stojí gotický pomník lékárnické rodiny Menší
kovy z r. 1841. Na jižní straně kostelní jest deska Josefa šl. Rottenbergera, 
panského důchodního ( t  1860), empirový náhrobek Václava Kauckého 
(Ť 1852), náhrobník primátorky Kateřiny Janthové ( f  1579) z dílny pardub
ského kameníka Honse (?),6) mramorová deska Matyáše Levhartického 
z Levhartic, JMC. písaře důchodního ( f  1569),6) pískovcový kámen 
Bohuslava Křižanovského z Živanic (x  1580).7) Z ruky mistra Honse 
vyšel roku 1572 náhrobník paní Doroty, manželky Jakuba Prachatického, 
primátora, na jižní zdi presbyteře uložený8), a snad i druhý v sousedství 
z r. 1574, paní Evy, manželky Jiří Adlspacha z Damsdorfu, zámeckého 
hejtmana.3) Kameny na východní stěně presbyteře náležejí panně Aleně 
Czirzkovně z Dybsdorfu, (1588)10) a Anně, dvanáctileté dceři kněze 
Matěje Brodského, děkana pardubského (1582).11) Severní strana chrámu 
má renaissanční pomník Norberta Olleschika, c. k. jub. vrchního ( f  1831), 
pískovcový náhrobník Sigmunda Karlaczkého z Bučan ( f  1536),12)

*) N ákladem  O bčanské záložny, záduší (p éč í Fr. Šetlíka, c. k. em erit. officiála, 
Antonie M enšíkové, dcery po lékárníku, a r. 1903 p éčí prof. náb. A dam a, správce  
dobročinných sbírek  kostelních. (M em orab. m ěsl. 1 .657; J. D iviš, Studie rodopis. 1. c.)

2)  N ápis p ísk ovcové desky h lásí; „Létha P. 1601 v neděli po pam átce V šech  
svátých k hodině 3. na pondělí urozený Jiřík Cziulik z Ruttwasu a K lam ového vrchu  
M Céfforšlm istr panství Pardubského život svůj v Pánu dokonal, oček áva jíce  slavného  
vzkříšení. A m en.“ Znak n ese  v středu dvě lišky.

:1)  Zdobou desky jest postava děfátka v plášti s  rozpuštěnými vlasy  a s  nabíra
ným ob oječk em  na krku.

4) Obraz d ěck a  v p lášti s  ob oječk em  a m odlitební knihou v rukou.
Epigram d esky  vypravuje: B ellu s Jacobellus Friderici Kropatii filius caret vita. — 

G eorgii M itis filius eXIInCtVs qVarta septim a LV Cle sepVLtVs eVm C V rsV s fers- 
qV e refersqV e L eV es. Na štítku při postavě opakuje s e  letopis: H aV D  LVstrVM 
absolVit.

s) V kartušovém  štítku křížem s ložen é dvě sekery bradatice prozrazují cech  
řeznický. Text fraktury jest valně setřen .

6) S e  znakem  levharta.
Om ylem  klade s e  skon M. L. někdy k r. 1560. (Viz knihu pří v m. m .; Kn. R udé W 13.)
7)  V e znaku je len  a šachování. O tec (?) Bohuslavův, M atouš Křižanovský, by! 

r. 1558 panským  úředníkem.
8) O zdobou  jeh o  jest řeznický znak, sekera pod příslušným nápisem .
s) Štít náhrobníku jest rozpoltěn a d ělen  vpravo pokosem , vlevo p ošikem  3 čarami.

10) O tec  její (?), Fr. Jiří z D ybsdorfu , byl JMC. předním fišmistrem.
N ápis na kam eni doplněn jes t čtyřmi znaky ve věncích: Hlavou zubří a značkou X, 

d o le  hvězdou ze  tří půlm ěsíců a trojcem  z pásek.
u ) Na kam eni pod legen dou  vtesán  jest obraz děfátka, opřeného o lebku. V edle  

jso u  hodinky sypací.
12)  K leg en d ě  přidán jest znak šestip aprsk ové hvězdy nad půlm ěsícem .
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valně porušenou desku s vypuklým obrazem nahého děcka, kalicha 
s hostií a hořící svíce. Velmi sešlá jest faké deska rodiny Matěje Gruffa, 
písaře důchodního, Jiříka (-j- 1578), Zikmunda ( f  1580), Jana ( f  1582), 
Jindřicha (•}• 1582) a Lidmily (•}• 1583).1) Za to velmi plastická jest 
rytířská postava Jana Temeritze z Stampichen ( f  1603).2)

Méně šťastně řešila se  r. 1881 oprava oken. Starodávná ostění ka
menná s železnými rámy a skelnými kotoučky vylomila se,3) ustoupivše 
novodobému zasklení barevnými kříži. Některou náhradou byla výzdoba 
vítězného oblouku kopií obrazu Petra Maixnera.4) Při opravě v roce 1903 
až 19045) vsadila se  barevná okna s obrazy sv. Vojtěcha, P. Marie a sv. 
Václava. Strop naplnil se  hojnými znaky bývalé pardubské šlechty.6)

Kostnice, f

Stavěl ji V. Všetečka r. 1568 na místě dnešní zvonice. Kryt byl 
šindelový.7) Léta 1639 kostnice zanikla, ale již r. 1717 opět stála.8) 
Léta 1784 byla zde truhla pro vynášení všech mrtvých těl ke hrobu ve 
smyslu zákonů josefínských. Způsob tohoto pohřbu přestal však již 
v lednu 1785 a kostnice zrušila se r. 1788. Shromážděné kosti ulo
žily se  v šachtě hřbitovní.9)

J) Pam átník zdoben  jes t věn cem  s květy lilií a  růží.
2) Kámen mé v rozích znaky: půlm ěsíc s  hvězdou, jelen a  a tři rybky, nad seb ou  p lující.
B ez vid itelného znaku od počívá  tu od r. 1573 také pan Burjan Věnkovský, od  

r. 1614 Tom. C ropacius (jeh ož náhrobník jest v k ostele děkanském ), od roku 1670  
Jaroslav D ětřich, syn rytíře Jiljího R egnara »  S trašíc (náhrobník má v měst. m us.), 
od roku 1723 Jan Chr. Fidler, lékař. V západní zdi hřbitovní má uchovalý památník  
Anna, dcera Jana V ostřešanského, místohejtmana (1599) a B. S orgo  z Ehrenhelmu. 
V e východní zdi hřbitova byl kamenný památník Jindřicha z Falkehanu, prvého ryl- 
mistra pluku S ch lein ického. Jsa 6 . března 1645 v bitvě u Jankova těžce  raněn, zem řel 
v P ardubicích  12. března téhož roku. N a,ru bu  d esky  — d n es v m ěst. mus. u ložené, 
jest starší če sk ý  nápis a znak Henykara Sm ydla z Eberku.

Pom ník V. Bubeníka, slovutného starosty pardubského ( f  1879), v středu hřbitova 
uložený, p řen esen  byl v nedávném  č a se  d o  „Sadů B ubeníkových .“ (Matriky; Kniha 
závětí 1. c .; Kablik; Jana a V áclava D iv iše  „Studie rodopisné m ěsta Pardubíc“ 1. c .)

')  Kromě jed in éh o  okna při sakristii.
*) D o  roku 1846 byly v těch  m ístech čtyři m alované erby pernšteinské. Karton 

k nové fresce  koupen byl za 90 korun.
C elkový náklad vnitřní opravy byl 3.940 zl. 52 h, za opravu vnější p latilo  s e  

1.300 K. Z lacený kalich opatřil s e  kostelu za 140 K, akordion za 80 K. (Pam ětn í 
kniha m ěstská a děkanství.)

5)  P é č i Bratrstva sv . V áclava.
Ú čelem  opravy bylo  náležité očištěn í chrámu a oltářů.
*) M aloval malíř Bárta.
7)  P o čet z r. 1568 1. c.
*) Roku 1717 věnoval Jakub Antonín Š tross nadaci 100 zl. „na m áslo do lam py  

v kostnici, aby každou středu a sobotu  hořela*. (Inv. děkan, od  r. 1651.)
s) Č ervenkovo „P op sán í“ 1. c. 93.



Zvonice svatojanská
roubila se  z dubů při bráně špitálské r. 1573.1) Na její.střeše seděla  
makovice s hvězdou ve hrotu.2) V čas obléhání města Švédy zkažena 
byla i se zvony.3) Na jaře 1660 stavěl obecní tesař Lukáš Černý 
novou zvonici. Potom „5. Aprillis jsou dva zvonové zavěšeni pro Služby 
Boží a pro processí, též klekání“. A „mládencům školním s panem 
kantorem, kteří při vyzdvihování zvonů u sv. Jana Salve na polní trouby 
ke cti a chvále P. Bohu a sv. Janu vytrubovali, dáno na trunk piva 
36 kr.“.4) Nejstarší zvon nesl letopočet 1506. Patrně byl sem přenesen 
ze starého hřbitova při kostele mariánském. R. 1567 byl tu také zvon 
„Vražda“.5) K opatření dalších zvonů nejvíce přispěl Jan Dubský, bý
valý primátor, odkázav tomu účelu 1. 1575 140 kop.6) Z masy 1. 1645 
(dvou?) zkažených zvonů lil se nový hned r. 16467) a druhý 1653.8)

Léta 1667 přešlo právo na zvonici, předtím „nově ode dřeva vy
zdviženou“ a její čtyři zvony s obce na farní záduší.8) Po zrušení kost
nice (1788) položila se  na zděný trup její dřevěná vazba zvonice nové, 
jež slouží až dosavad. Zvony z valné části zkazila však válka světová.

„Kostelíček Sedmibolestné Matky Boží".

Roku 1542 připomínají se  u Vystrkova „Boží muka“.10) V týchž mís
tech — podle pověsti — péčí důstojníka, z vojska propuštěného, vy
stavěna jest 5. května 1675 dřevěná kaplička.11) Roku 1695 odkázala paní 
Anna Kutnohorská, souseda zdejší, „za duši svou do kapličky Bolestné 
Rodičky Boží na černý ornát 20 zl., na kalich 30 zl., na komži plátno 
k službě za duše mrtvé, i peníze na krajky k té komži a na jeden misál

*) A však  je š tě  v dalším  r o c e  p latilo záduší 33 k. 7 gr. a  z a se  r. 1576 36 k. 5 d. 
(P o č e t m ěstský 1. c .)

2)  O braz W illenbergův.
") Roku 1639. (K oncept žád osti Pardubských c is . Ferdinandu III. s ig . G 9 6  v m. m.)
‘)  P o č et z r. 1660—61 1. c.
‘) Při r. 1567 připomíná s e  platu od  udělán í zděří na zvon „V raždu“.
Léta 1548 lotr M atouš B orovský odkázal kostelíku u špitála 20 kop a na ch u dé  

do Pardubic 14  kop na dva postavy sukna čern éh o . Jmění zan echal 400 kop m íšeň. 
Snad je s t od kaz jeh o  ve  sp o jen í s e  zvonem  „V raždou“. (Kn. tajem , lotrov. 1. c.)

6)  Kn. kšaltů  1. c.
’) N áp is jeh o  vypravuje: Tento zvon jes t litý o d e  mne Martina Exnera v m ěstě  

Hradci K rálové 1646.
8)  N ěm eck á  legenda zní: Zu lob und Ere G otl und St. Johann d e s  Taufers im 

Jahre d e s  H erm  1653.
3) Srovnej dílu III. D ějin  Pardubic str. 54.

10) Roku 1542 koupila o b ec  dom ek od  Kyzinky „u Božích muk k Vystrkovu.“ 
(P o čet m ěstský z r. 1544; Kn. R udé prod. rolí G 9 0 .)

11)  N a rubu m ariánského obrazu na hlavním  oltáři „koste líčka“ je s t  záp is: „Toto 
oratorium an eb  kaplička z b oží pom ocí vystavena jest ke cti a ch vá le  um učení Syna 
Božího, Pána a Spasite le  n a še h o  Ježiše Krista a spolu  N ejsvětější B o lestn é Matky 
Boží Panny M arie, též také k spasite lném u prospěch u  a p o těšen í v šech  věřících  ka
tolických křesťanů leta P án ě 1675 dne 5. m áje.“ V inventáři Š tro sso v ě  pokládá s e  
obraz m ariánský za dar rodů B o lšovsk éh o  a Kutnohorského. Snad daly tyto rodiny  
původ i kapli.
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za mrtvé“.1) Po osmi letech vzpomíná kapličky opět značným darem 
35 zl. pan )akub Lysander z Ehrenfeldu.2)

Na místě dřevěného oratoria kladl se dne 4. července 1710 velmi 
slavně základní kámen k novému kostelíku. Stavba podnikla se  z milo
darů vlivem Jakuba Ant. Štrossa, souseda a kupce při Bilé bráně. 
Děkan Synecius, jenž byl při slavnosti úvodní, slevil půjčku 300 zl., 
pravováreční měšťané svařili z věnovaného ječm ene několik várek piva 
na mimořádný výtěžek a kupec Štross, jsa prvým správcem záduší no
vého „kostelíčka“, prohlásil je dědicem všeho svého statku v hodnotě 
800 zl. rýn.3) Stavitel Jakub Pěšina skončil dílo, dýšící jemným baro
kem, v hlavním rysu ještě roku 1710.4) Současně shromažďoval se  
kostelní inventář.5)

Stavba „kostelíčka“ jest dílo architektonicky velmi zdařilé.6) Cennou 
součástí její jest i sousední ambit s osmi oblouky, z nichž oba krajní

*) Knihy kšaftů 1. c . s ig . 32 C 1 3 . (3 . června 1695.)
2) Kn. kšaftů 1. c . 32 E 2. (7. dubna 1703.)
3) O p is listiny v báni věže z r. 1766 a 1863 v m. m .; Kšaft Jakuba Ant. Š trossa  

z 9. června 1719 v zem. arch. s ig . 32 E 9 ; Č ervenka 1. c . 116; Káblik I. c.
*) O hradní zeď hřbitova d ostavěla  se  roku 1715. Této zdi, tuším, týká s e  dar 

6.000 cihel z panství r. 1714. (Inv. na děkanství; C om p. IV.)
5)  Roku 1711 m ěl „kostelíček“ kalich  veliký, stříbrný a dobře zlacený v cen ě  

70 zl. rýn. „A gnusdei“, stříbrný, byl zcizen . Roku 1713 přibyl křižek zelený od  děkana  
S ynecia , křížek stříbrný s  pěti šňůrkami p erliček  — v 7 zl. hodnocený — od  R osiny Ze- 
lingrové, katovky, i srdíčko stříbrné, p ozlacen é, s  řetízky postříbřeným i od jak. Š trossa . 
Roku 1714 paní A lžběta Frodlová darovala šňůru perel za 7 zl., paní R osenw aldová, 
zám ecká hejtmanka, peníz stříbrný, p ozlacený, s  obrazem  Adama a Evy i Kristovým  
um učením  za 4 zl., paní Baruška Ebetinová, ch of velitele  Kladska, věnovala peníz  
stříbrný za 5 zl., r. 1716 tolar s  ouškem  za 2 zl. 21 kr. R osina Zelingrova u ložila  tu 
opět pět šňůrek perliček  s  granáty za 10 zl., dukát holandský s  ouškem  za 4 zl. 
a (r. 1717) prstýnek mosazný. Z p ozd ějších  hojných mincí a  p rec ios, cenných i d rob 
nějších , pozoruhodný jest prstýnek zlatý panny Lenorky R osenw aldové s e  srd éčk em  
a korunkou, diamanty zdobenou, za 7 zl.

Bursy, pally a corporaly r. 1713 dostoupily již čísla  16.
D o  souboru m ešn ích  rouch vložila paní hejtmanka R osenw aldová r. 1713 červený  

ornát tykytový s e  stříbrnou krajkou za 12 zl. a r. 1718 V áclav C hvojka, haltýřník  
sem tínský, ornát barvy ohnivé s e  stříbrnou krajkou šesti loket za 6  zl.

K nádobí cínovém u slu šela  zvláště lampa před velikým  oltářem  za 3 zl. a „koílí- 
ček  ceynový ke kom unicirování“.

Z prádla kostelního vynikal „ubrus pěkný s  bílými kroužky“ za 2 zl. a jiný s  b í
lými kvítky za 7 zl., „alba rošková s  um erálem “ z r. 1713 od  panny Lidmily Talacké 
z Ještětic za 7 zl„ „šátků na kám en“ (corporalů) s  červeným , žlutým a m odrým  vy
šíváním  18. Obrazů bylo r. 1713 osm náct: sv. Maří v rámu za 2 zl., sv. Š eb estián a , 
U m učení Páně, Panny Marie, sv. Salvatora od paní Puchalterové za 3 zl., sv . V áclav. 
„Obraz velký Syn Boží, zázračný“, od  zám eckého obročn ího, má v inventáři Štros- 
so v ě  zajímavý záznam: „Když (obraz) v Praze na kočár dávali, koně p řed  ním 
na kolena klekli, což  skutečná pravda je s t .“ j. Štross daroval „kostelíčku“ také obraz 
Krista u sloupu bičovaného a Panny M arie P acovské. (Inventář děkanství od  r. 1651.)

Č estným  strážcem  chrámečku od  roku 1727 bylo „ Č esk é bratrstvo“, střeh ou cí 
klíče chrám ové, jed en  z nich, m osazný, s  m onogram em MRA v zubu, zachován  jest  
v m ěstském  m useu.

' )  Vyrůstá na obdélníkovém  půdorysu hlavní lodí, užším  presbyteřem  a p ředsín í 
pod chórem . V tympanonu nad portálem  vytesán jest obraz sedm i m eči zb od en éh o
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se zavíraly. Široké dveře jejich zdobily původně obrazy krajin, rukou 
řezbářovou výstižně provedené.

„Kostelíček“, u lidu velmi oblíbený, stál nedotčen až do r. 1784. 
Toho léta rozkazem dvorního dekretu odstranily se s oltářního obrazu 
obětiny a prodaly v zámecké kanceláři sirotčí dražbou ve prospěch 
náboženského fondu. Roku 1786 zavřel se  z vůle vlády i kostelík. Když 
ke dni 2. listopadu 1787 ohlašovala se dražba na chrámek, koupila jej 
obec za 400 zl. rýn. V relicitaci vyplatiti musila však 600 zl.1) Sou
časně zrušil se i vystrkovský hřbitůvek.2) Dne 4. září 1788 navrhl kon
šelský referent „boření kostelíčka a připravení světnic“. Ostatní konšelé 
smluvili potom „conclusum, že projekt odešle se na vrchnoředitelský
srd ce  s  korunkou. V kaplicích p o  stranách portálu sto jí kamenná soch a sv . Joachyma 
a sv. Anny. V kapli štítu uložiti dal děkan S yn eciu s soch u  P. Marie, vytvořenou za 
40 kop m íšeňských.

Střecha, původně šin d elová , vyniká útlou věžkou, r. 1766 obnovenou. Pod jejím  
pětibokým jehlanem  s  m akovicí a hvězdou kryly se  dva zvony. V ětší koupil Martin Kut
nohorský za 30 zl., m enší J. Š tross za 7 zl.

Vnitřek lod i s  m ělce vydutou kopulí, o  jónské h lav ice  čtyř pilířů opřenou, osvětlen  
jest čtyřmi prostrannými okny, z nichž dvě bočn í jsou  podélná, třetí, v presbyteři, 
kruhové a čtvrté nad portálem  polokruhem sklenuté.

Malba stropu ukazuje kříž v ob lacích , čtyřmi anděly obklopený. Jiné čtyři andělské 
postavy, v rozích klenby, n esou  znaky „Um učení“. (Za svou práci vzal malíř 20 kop.)

Hlavní oltář zdoben jest „P ietou “, z půvopní kapličky p řenesenou. „D ne 16. D ec. 1717 
JMP. děkan (S yneciu s) d le  vstoupení (do rady) skrze P. Jak. Pštrose vzácně žádal, 
aby pro pozlacen í oltáře — jed n a várka propuštěna byla. C onclusem  P. Purkmistra 
P. starších ob. na tentokrát tomu povoleno — však  aby již — jsou ce so u sed é  po
třební — na tom dosti b ylo .“ Z lacení glorioly nad obrazem  platilo s e  50 zl. z odkazu 
děkana S ynecia . Č asem  navěsil lid na obraz hojně cenných  mincí a perel. Na „věčné 
světlo“ před oltářem  hromadily s e  obětiny voskové.

Při hlavním oltáři nad poríálky k sakristii byly so ch y  sv. Petra a Maří M agdaleny. 
P od le přání děkana Synecia m ěl šat jejich  krýti s e  zlatém , obličej, ruce a nohy karnatem.

V lodi stály do r. 1786 dva oltáře: Sv. rodiny a „E cce Hom o“.
Pod dlažbou kostelní je s t  hrob původce „k oste líčka“, Jak. Ant. S trossa, krytý 

pískovcovou deskou, jež h lásá: Zde leží v prachu zem ě mrtvé tělo v Pánu zesnulého  
m uže Pana Jakuba Ant. Štrosa, sou sed a  pardubského, který od založení prvního 
kam ene tohoto kostelíčka, jež s e  sta lo  v 1. 1710 dne 4. July, nesl břím ě dne i horka 
XII let. S ložil zde kosti své  ach i statek. Dokonal šťastně život svůj 1.1722 dne 3. Maje. 
BoLestná MatICko, oroD V g za S W éh o  slVžebníka, a f praC h těLa geh o šťastně W stane 
s  raD ostl a sL aW ě. AMen. ( 1722 X 2.)

Z odkazu Štrossova 800 zl. rýn. a  ze  zvláštního p en íze na opravy, varhany, zvony a kryt, 
úrok 1 zl. rýn. určen byl na „opravu stezky od mlýna „K ohoutovského“ (čp . 44 Bilé př., 
dnes bratří W internitzů) až ke k oste líčku “. Pokud by s e  nevydal, m ěl obraceti s e  „dla- 
žení k pohodlném u putování k B oží rod ičce“. Jiné úroky z Štrosova nadání bral kněz 
za m še v „kostelíčku“ slaven é, kantor, varhaník, m lád en ci školní, „kteří při Kostelíčku  
častokrát m usicirují a dosavad  žád n éh o platu nem ají“. O dm ěňovali s e  i zvoníci, „kteří 
na zvonici u sv . Bartolom ěje všem i zvony v ča s  ved en í p rocesí ke Kostelíčku, též 
mnohokrát všed ní den na m ši sv. v témž kostele s e  konati mající prostředním zvonem  
zvoní a konečně člověk p očestn ý  a dobrého svěd om í, který by pozor dal, aby od 
nějaké n ezbedné chasy na zd ech  a oknech škoda s e  n ečin ila“.

x) Potřebný peníz opatřili s i k onšelé  prodejem  „stavení na Zeleném  předm ěstí, 
které toliko dřevěné (jes t) , spolu  s  placem  dvoru a ch m eln ice“. (C om p. II. 48, V.)

2) Rozkazem úřadu sirotč íh o  z 2. května 1788. (C om p. II. 76.)
M ariánský obraz od nesli so u se d é  do d ěk ansk éh o kostela, v ed le jší oltáře do  

chrámu sv. Jana Kř. a varhany do Pardubiček.



S ousoší „Piety“ v kapli děkanského kostela.
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úřad ad approbandum a (potom) práce neodkladně se  vykoná“.1) Úmysl 
však změnil se a prostor chrámových užilo se na skládku dříví, sakristie 
na byt hlídačův a ambitu za chlév.

Smutný osud „kostelíčka“ 
povzbudil ctitele jeho a zvláště 
jos. Kotíka, městského mýtné
ho, k pokusu o obnovu chrámu.
Císař Leopold 11. k žádosti sou
sedstva vydal kostel 11. břez
na 1791 i s kapitálem úkolům 
duchovním.

Třetí neděli po Velikonoci 
roku 1792 slavila se  zase prvá 
pout a posvěcení nedávno zru
šeného „kostelíčka“ Slavnostní 
obřad vykonal děkan Kautský, 
provázen jsa z hlavního chrámu 
velikým procesím.2) Nový oltář 
hlavní upravil Jakub Teplý (?) 
a pílí Josefa Kotíka doplnilo 
se  ostatní zařízení.3)

Přiměřeně zkrášlen byl také 
ambit se  svými oltáři na kří
dlech.4)

V 1. 1902—06 byl „Koste
líček“ náležitě očištěn a vyma
lován;6) staré stropní fresky 
obnovil akadem. malíř J. Urban.
Zručnou řezbou vyniká nová zpovědnice,6) kazatelna a mřížka v presby
teři.7) Barevná okna dodala dílna Škardova a Waltrova,8) varhany sestavil 
pardubský varhanář Jos. Šturma, kameninovou dlažbu věnovala firma 
Kerhart a Tachecí. Mariánský relief pod chórem upravil B. Vlček.

K zvelebení ambitu přispěly nové fresky sv. Vojtěcha i Cyrilla a Me
toděje.9) K soškám a obrazům z doby Kotíkovy přibyly z kostelíka 
vyřazené sochy sv. Petra, Maří Magdaleny a stará kazatelna. Roku 1921

>) C om p. V.
2)  Kronikář V. Kablik, tehdy hoch, účastnil s e  slavn osti jak o  zvonik. (K áblik 1. c .;  

Č ervenka 1. c .; D iviš , Památky Pardubic a okolí 1. c . 144.)
3) Ze zrušeného kláštera minoritu zavěsila  s e  zde „ cesia  křížová“, z darů opatřil 

). Kolík nový inventář, varhany a kryt šin d elový. Roku 1863 při větší opravě pokryty 
se  střech y taškami, zvýšila s e  o  1 \/2 sáhu  sanktusová věžičk a a renovovaly s e  so ch y  
chrám ové. (M em orab. na děkanství.)

*) Návrhy m ěstské technické k anceláře na zboření ambitu zamítla m ěstská rada  
8 . května 1901, rozhodnuvši s e  pro opravu. (Prot. radní.)

5) O pravné p ráce řídil arch. B. D vořák s  O . Hruškou, duchov, správcem  „kostelíčka “.
“) U pravil ji Fr. M alínský p od le návrhu arch. B. D vořáka.
') P o d le  návrhu prof. Kopfšteina a B. Dvořáka.
*) O braz P. M arie v okně nad hlav. oltářem  od  B. Škardy věnoval Fr. S ich rovsk ý.
’) P o d le  A lešova námětu m aloval arch. B. D vořák a Urban.

K aple sv. Marka.
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zavěšen byl na věžce nový zvon „Karel“ v náhradu za zcizené zvony 
válkou světovou.

Starobylý hřbitůvek, měkce lomenou zdí sevřený, má od dávna při 
hlavním vstupu sochy sv. Augustina a Jana z Nepomuku. Pod jeho rozlo

žitými lipami vyrůstá v naší 
době dumný sad.

Kaple su. Marka.

Stojí bezpochyby již od 
konce sedmnáctého věku při 
spoji staré cesty Přerovské 
a Máteřovské za předměs
tím Zeleným.1)

Oltářní mensa zdělána 
jest z náhrobníku Jindř. Ada
mova, primátora města Par
dubic.2) Dne 12. ledna 1788 
prodala se kaple z císař
ského rozkazu vedle jiných 
dražbou Jakubu Kreisinge- 
rovi za 41 zl. i s místem při
lehlým.3) Záhy však přešla 
do moci obce. Před zkázou 
zachránil staveníčko Vác
lav Říha ml. s Ant. Horským, 
složivše 1. června 1803 30 zl. 

do pokladny chudých. Potom byla kaple opravena a vyzdobena nápisem: 
„AbstVLlt citra D les te FUnere 
ÁuXlt aCerbo VIVIs faVtorVM 
gratla aeqVa tlbl. id est 1804.

V den sv. Marka 1805 posvětil kapli děkan Kautský k původnímu 
účelu.4) Výroční Bohoslužby slaví se tu o křížových dnech.

Kapte su. Josefa.
Zdvižena jest „u cihelně“ za labským mostem při rozvoji silnice 

Hradecké a Bohdanečské již před r. 1728. Dne 20. dubna téhož roku
4) N ejstarší zprávu znam enají Knihy R udé prodajův rolí z r. 1716, kdy „O bec  

Pardubská koupila louku v P olabinách  pod sv . M arkem “. N
Inventář církevní z r. 1719 zápisu o  kapli nem á. Snad proto, že nebyla v držení 

patronátu p an sk éh o ,vnýbrž m ěstského. (Haubtinventarium z r. 1719 1. c .)
2) Z toho čerpá Č ervenka a Kablik pověst, že Jindřich Adamův, prim as (1613—16), 

jest původcem  kapličky. K am ene náhrobního užilo s e  však k úpravě o ltáře až v době  
protireform ační. (Č ervenka, Kronika 110; Kablik 1. c . 74.)

3) C om p. II. fol. 48; V. fol. 86 .
*) D iárium  d ec. Pardub. v arch. děkan.; Č ervenka 1. c . 110.; Kablik 1. c. 65.
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odkázala „kapličce“ obytná zdejší Lidmila Sklenářka „konvici ceynovou 
na svícínky“.1)

Dekretem josefínským byla kaple v 1. 1788 sice prodána, ale časem  
vrátila se  opět církevní službě. Ve středu 15. květnaýl822 při proseb
ním průvodu děkan Jos. Just kapli 
požehnal a slavii tam první mši.2)
Trvání památníku zaručuje nadač
ní kapitál, v záduší uložený.

Kaple si). Trojice.
(K čp. 120.)

Stojí na místě starší dřevěné 
kapličky nad studánkou u cesty 
Svítkovské, před r. 1820 zroubené.
Léta 1860 zničil kapli oheň sou
časně s vedlejšími lázněmi. Při ob
nově hospodářských stavení obdr
žel Ant.Mrňávek souhlas městské 
rady také k stavbě kapličky.3)

Kaple so. Anny.

Spoj cest — průhonů, z „Olši- 
nek“ k „Hendrychu“ obrácených, 
zkrášlil magistr, rada Ign. Nefka*) 
kamennou sochou sv. Anny. Bo- Kaple sv . Anny.
hatý soused Václav Říha vystavěl
v dubnu 1822 nad sochou útulnou kapličku, v níž o prvém dnu křížovém 
konaly se  Bohoslužby. Nadačním vkladem 50 zl. c. m. opatřil zakladatel 
kapličce jistější budoucnost.5) Roku 1908 byla sešlá stavba péčí dobro
dinců a Musejního spolku opravena a na štítě jejím vyrýsoval arch.
B. Dvořák obraz světice.

Boží muka.

Na rozcestích při městě měla stará doba křížů několik:
Kříž kamenný nad rybníčkem obecným, „jdouc k Svítkovu“,již r. 1541.')
Při rozcestí k Jesenčanům a Nemošicům „za spravedlností“ stál 

kamenný kříž r. 1550 a přečkal i válku třicetiletou.
')  O riginál závěti v iistáři p. fed . Vam bery.
2) Diárium  od r. 1810 na děkanství pardubském .
") Prot. radnf; Kablik 1. c . 604, 605.
*) V rstevník prvého purkmistra m agistrátního, Fr. Kablika, od  r. 1790.
'■) V. Kablik 1. c. 75.
*) V Přerově. (Kniha sm i. 1. c .;  Knihy m ěstské Rudé prod. k r. 1746.)



100 Hlava VI. M ěstské stavební památky.

Roku 1542 připomínána jsou „Boží muka k Vystrkovu“; byla, tuším, 
na místě nynějšího „kostelíčka“.1)

Roku 1720 byl „obraz ukřižovaného Krista Pána“ na Dlouhém před
městí blíž mostu nad příkopem při rožním domě čp. 57.2)

Kříž u kostela sv.Jana Kř. přenesen byl r. 1904 do sadu „U Židova“.’)

Kříž na Bělobranském náměstí f 4)

postavil 7. března 1779 při svém domě Josef Majer, pardubský soused  
a koželuh. Roku 1780 požehnal dubový kříž při slavném průvodu děkan 
Dr. Jan Reichel a vložil do nitra jeho část ostatků sv. Placidia.6)

Mariánská statue v náměstí.

Vyzdvižena jest po ráně morové, léta 1680 zhoubou proslulé, ná
kladem pravovárečného měšťanstva r. 1695. Popud k stavbě dal místní 
děkan Valentýn Kelčák.6)

Na pískovcovém podstavci vzpřímil neznámý mistr korintský sloup 
a na něm sochu P. Marie, na měsíčném srpku stojící.7)

Pronikavou úpravu dal tomuto dílu Jakub Teplý, „mistr řezbářský“, 
v r. 1773—77.8) Na rozšířený podstavec a rokokovou balustrádu umístil 
skupinu národních světců: Václava, Ludmilu, Vojtěcha, Prokopa, Nor
berta, Josefa, Jana Nep. a Ivana i obratně doplnil korunními znaky a čes
kými lvy. Sochu mariánskou ozlatiti dal svým nákladem zdejší celník Kotík 
r. 1778. Méně posloužila sousoší oprava r. 1844, kdy zlatila se opět 
mariánská socha, skupina světců zbarvila se bronzem, sloup barvou 
bílou a ostatní části šedivě.9) Léta 1885 při nové opravě barva se setřela.

*) Viz str. 94 poznámku 10.
“) Kniha B ěločervená T 33.
' )  Protokol radní.
*) N a počátku nám ěstí b liž dom u čp. 143.
5)  Č ervenka 1. c.
*) Leta 1695 „předstoupil p. V ácl. Rejsyk do plnosti Rady (a) na m ístě p. děkana  

přednesl, kterak týž pan děkan k vyzdvižení jis té  colum nie na rynku pardubském  
velké prostředky potřebovati b u d e .“ Žádal, „aby mu proti sypání jed n é várky piva  
a takové vyšenkovafi od vzác. m agistrátu d ovo len o  bylo. C onclusum : M ajíce PP P. radni 
žádost v svém  uvážení, jem u za odpověď  (d a li), poněvadž taková v ěc  s  vůli P. starších  
obecn ích  přesevzata býti m usí, že  budou k ouřadu JMC. P. Purkmistrem povoláni, a  co  
sn e se n o  bude, skrz dvě o so b y  k P. děkanu s e  v známost u v ed e .“ (Prot. radní 
v C om p. IV. I. c .)

' )  Výška statue jest 6 sáhů  3 stopy 9 palců . S loup sám  6 m.
')  D ne 15. května 1773 platila 'ob ec  Janu H erm an n ov i, malíři, „na výzdobu sv. 

Jana N epom uckého při statui na rynku“ 9 zl. S otva to byla soch a  jiná než dnešní. 
(P očet z r. 1773.)

P od le  prot. z 4. Sept. 1777 přijal Teplý za práci ze  záduši 250 zl. a z každé  
várky půl vědra piva po ce lý  rok. (Č ervenka 1. c . 75.)

•) Podružnější oprava statue roku 1869 svěřila  s e  Václavu Tučkovi. Roku 1900 
obnovoval so u so š í pražský prof. Lud. W urzel.



Pardubčané „statui“ od počátku velmi cenili, majíce tu oblíbené 
místo pro četné pobožnosti, jež zajišťovali mnohou fundací.1) Pro trvalou 
ochranu této památky rozhodla se Pardubská obec r. 1899, přistoupivši 
k jednání se zámeckým patronátem o převzetí statue do správy městské.2)

Socha Panny Marie Karlouské,
stojící na Wilsonově třídě před domem čp. 94 — původně proti soše  
svatojanské — známa jest již od století osmnáctého.3) Stesána jest 
z pískovce a opravována nákladem dobrodinců r. 1814.

Sloup Panny Marie
za „kostelíčkem u cesty k Pardubičkám“4) zřízen byl péčí Magd. Sum- 
pelové (?), držitelky sousedního gruntu čp. 119 před rokem 1807. Stojí na 
vlastní půdě, obcí spravované, ale bez zajišřovacího fondu.5)

Socha suatojanská
na předměstí Dlouhém stála původně při domě „U zlaté růže“ čp. 68. 
Po válce pruské r. 1746 byla opravena a pamět o tom vtesala se na 
podstavec slovy: _  ^

PraeLIa BorVssIae 
HaeC statVa 

noVIter 
restaVrata ex 

sVMptlbVs 
BranDLstel ' 

nlanls.
Nová oprava z milodarů předsevzala se  1. 1814. Roku 1904 přeneslo 

„Hřbitovní bratrstvo sv. Jana Kř.“ statui po náležité obnově ke zvonici 
u téhož chrámu.6)

') N á ležela  sem  nadace hrabínky U ghartové (200 zl.), A lžběty Frodlové (100 zl.), 
Jiří Č upíka (100 zl.), D aniele Frodla (58 zl. 20 kr.). Z n ad ace Štrosovy konala se  
v e  dni sobotní u statue pobožnost m ariánských litanií; o  svátcích  vod ilo  sem  ducho
venstvo z děkanského chrámu průvody s  hudbou, zpívající po požehnání chorál Svato
václavský. O  n edělích  postních rozdílely s e  po skon čen í litanií žákovstvu preclíky. 
(Z nadání platilo se  na tento d árek  30 kr.) Zákazem c ísaře  Josefa  II. pobožnosti s e  
zrušily a  peníz nadační obrátil s e  k fondu chudých. (Č erven k ovo „P op sán í“, Kablik 1. c .)

Roku 1719 zřídil J. Š lross n adaci na světlo  v e  dni ned ěln í. Stačila  do r. 1811. 
(Č erven k ovo  „P op sán i“ 1. c .)

*) Protokol radní. 
ä) Kniha grunt. Č zel. 205.
Roku 1780 vázl na dom ě J. Tlaskala „Na dlažen!“ fundačnl dluh na osvětlování 

lampy při s o še  s  výtěžkem 35 kr.
‘)  V  S a d o v é  ulici.
") Sam ostatná parcela při s loupu  vkreslena jest do katastrální mapy r. 1840.
•) N ápis o  lom vypravuje slo v y : „Tato soC h a byLa oD  doM u č. 68 „u zLaté R ůže“ 

V KráLoVské tříDě přenesena a náklaD eM  bratrstVa sV . Jana obnoV ena a na starém  
hřbitoVě postaV ena.“

Statue na nám ěstí. S och y  P. Marie. S och y  svatojanské. 101
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Socha svatojanská
na náměstí Bělobranském připomíná se již r. 1719. Dne 20. října 1744 
v čas útoku Rakušanů na město, Prusy osazené,1) byla socha valně 
zkažena a pobořena.2) Léta 1747 obnovenou statui posvětil děkan 
Josef Střebský. Záhy však porušilo se  dílo do té miry, že bylo sne
seno a odloženo v domě souseda Pokorného u Bilé brány. Roku 1778 
stála socha na náměstí opět. Posvěcení vykonal děkan Thdr. J.N.Reichel. 
Nová slavná renovace předsevzala se v den sv. Václava 1842.8)

Sousoší sv. Jana a sv. Františka de Paula
tvoří svěží zdobu na cestě před zámeckou branou od r. 1805. Usadil 
je na tomto malebném místě v čas výměny dřevěného mostu za na
sypanou hrázi zámecký vrchní Josef Stěnička.

l)  Viz Dějin Pardubic 1. str. 159.
a)  O  práci opravné viz porušený chronogram  na podstavci sochy.
3)  Funkzionsbuch v děkanském  archivu; Č ervenka 1. c . 127.
P o  světové vá lce rozbitou statui opravil M usejní spolek , patron kostelní, a paní

Fr. M rázková, býv. držitelka domu čp. 145 a 146.
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